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LUZBOA SPOT BTN| O QUE É?

A LUZBOA foi a primeira comercializadora de energia
em Portugal a permitir que os seus clientes residenciais
comprem electricidade a preços indexados ao mercado
diário (OMIE – Mercado “Spot”).

* A contratação de preços indexados contém risco de preço para o consumidor
pelo que este deve manter-se atento aos preços do mercado ibérico de
electricidade.

O LUZBOA SPOT é um tarifário de electricidade
indexado cujo preço varia mensalmente de acordo com
as médias do mercado grossista (OMIE) e que por isso
oferece um enorme potencial de poupança, ao
contrário dos tarifários de preços fixos que são
mantidos, normalmente por períodos de 1 ano.

Este tarifário não tem fidelização.
https://www.omie.es/pt

O que é o OMIE?

O OMIE é o operador de mercado elétrico designado (NEMO, de acordo
com a terminologia europeia) para a gestão do mercado diário e intradiário
de eletricidade na Península Ibérica. A nossa empresa participa ativamente
no acoplamento dos mercados grossistas de eletricidade na UE, em
conjunto com todos os NEMOs designados em cada Estado membro.

A Europa estabeleceu um enquadramento regulatório para o setor
elétrico europeu até 2030 baseado em mercados transfronteiriços de
energia marginalistas. Ao abrigo deste regulamento, o OMIE gere o
mercado grossista de eletricidade diário e intradiário (leilões intradiários e
intradiário contínuo) para Espanha e Portugal.
Pode consultar todos os detalhes sobre o OMIE em OMIGROUP.

https://www.omie.es/pt
https://www.grupoomi.eu/pt


A FÓRMULA DO LUZBOA SPOT | EXPLICAÇÃO COM SIMULAÇÃO

Exemplo:

Contrato em Tarifa Simples
Potência Contratada <20,7 (BTN)
Preço Médio do OMIE no mês da factura: 80€/MWh (0,08€/kWh)
Consumo: 1 kWh (para verificar o preço de cada kWh que vai pagar)

(PMD + (Desvio+SAJ))

= 1,000 x (0,08 + 0,004) x 1,1507 x 1,02 + 0,005 + -0,09580
= 0,00779

+ (ERxTEPAi)PFCCE = ER x x (1+PT) x FA + (ERxCG)

Num mês em que a média do OMIE seja de 80€, pagará 0,0077€ por cada kWh

*Acresce o custo do ajuste de mercado do DL 33/2022 (Previsão para janeiro 2023: 0,0014€/kWh)
https://www.dgeg.gov.pt/pt/estatistica/energia/mecanismo-iberico/

Tarifa Simples
€/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh

Potência Contratada €/kVa/Dia FV V P C V
1,15 0,0792
2,3 0,1092

3,45 0,1391
4,6 0,1691

5,75 0,1990
6,9 0,2290

10,35 0,3188
13,8 0,4086
17,25 0,4985
20,7 0,5883
27,6 0,8009
34,5 0,9805
41,4 1,1602

POTÊNCIA CONTRATADA
(Preço Final)

€/kWh

ENERGIA ACTIVA (Acesso a Redes)
Tarifa Bi -Horária Tarifa Tri-Horária PERDAS DE 

REDE EM BTN
CUSTO DE 
GESTÃO

PREÇO MÉDIO 
DO OMIE

COBERTURA 
DESVIOS E 
CUSTOS DE 

SISTEMA
CALCULADO 
DE ACORDO 

COM A 
FÓRMULA

 PREÇO FIXO 

0,004€/kWh

DE ACORDO 
COM OS 
PERFIS 

PUBLICADOS 
PELA ERSE (%)

Proposta 
Comercial de 
acordo com 

os seus 
consumos

0,005€/kWh

-0,0958 -0,0842 -0,1185

AOS VALORES AQUI EXPOSTOS, ACRESCENTA-SE A COMPONENTE 
DE ENERGIA DE ACORDO COM A FÓRMULA LUZBOA SPOT

-0,0018 -0,1069 -0,1185

0,0601 -0,0449 -0,0631

https://www.dgeg.gov.pt/pt/estatistica/energia/mecanismo-iberico/

Preços ERSE

		Comparador de preços LUZBOA

		Nome proposta		Tarifa Livre (indexado) 

		Oferta		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)

		Tipo fatura		Eletrónica, Presencial, Telefónica

		Tipo pagamento		Fatura eletrónica, Fatura em papel

		Fidelização		Com fidelização

		Indicação de fidelização		Mensal

		Reembolso da oferta		-

								Oferta AXPO												Preço Gas Natural								Diferença Tarifarios

								Eletricidade												Gas Natural								Eletricidade										Gas Natural

								Potência		Preço potência		Simples|FV|P		V|C		Vz				Escalão		Preço potência		Gás natural				Potência		Preço potência		Simples|FV|P		V|C		Vz		Escalão		Preço potência		Gás natural

								1.15		0.0299		0.0299		0		0				1		0		0				1.15		-0.0493		0.0017		0		0		1		0		0

				AXPO_01				2.3		0.0599		0.0299		0		0				2		0		0				2.3		-0.0493		0.0017		0		0		2		0		0

				Comercializadores				3.45		0.0898		0.0299		0		0				3		0		0				3.45		-0.0493		0.0017		0		0		3		0		0

		Tipo de Fornecimento		Eletricidade				4.6		0.1198		0.0299		0		0				4		0		0				4.6		-0.0493		0.0017		0		0		4		0		0

		Comercializador		AXPO				5.75		0.1497		0.0299		0		0						0		0				5.75		-0.0493		0.0017		0		0				0		0

		Tarifario		Tarifa Livre (indexado) 				6.9		0.1797		0.0299		0		0						0		0				6.9		-0.0493		0.0017		0		0				0		0

		Ciclo		1				10.35		0.2695		0.0299		0		0						0		0				10.35		-0.0493		0.0017		0		0				0		0

								13.8		0.3593		0.0299		0		0						0		0				13.8		-0.0493		0.0017		0		0				0		0

								17.25		0.4492		0.0299		0		0						0		0				17.25		-0.0493		0.0017		0		0				0		0

								20.7		0.539		0.0299		0		0						0		0				20.7		-0.0493		0.0017		0		0				0		0

								27.6		0		0		0		0						0		0				27.6		-0.8009		0		0		0				0		0

								34.5		0		0		0		0						0		0				34.5		-0.9805		0		0		0				0		0

								41.4		0		0		0		0						0		0				41.4		-1.1602		0		0		0				0		0

								Oferta LUZBOA SPOT												Preço Gas Natural								Média de preços																		Condições para Calculo

								Eletricidade												Gas Natural								Eletricidade										Gas Natural								Indexado		N

								Potência		Preço potência		Simples|FV|P		V|C		Vz				Escalão		Preço potência		Gás natural				Potência		Preço potência		Simples|FV|P		V|C		Vz		Escalão		Preço potência		Gás natural				Fidelização		N

								1.15		0.0792		0.0282		0		0				1		0		0				1.15		0.1290		0.1491						1		0.1290						Serv adicionais		N

		Nome tarifário		LUZBOA_01				2.3		0.1092		0.0282		0		0				2		0		0				2.3		0.1707		0.1491						2		0.1707						Tarifa Social		N

				Campos LUZBOA				3.45		0.1391		0.0282		0		0				3		0		0				3.45		0.2258		0.1600						3		0.2258

		Tipo de Fornecimento		Eletricidade				4.6		0.1691		0.0282		0		0				4		0		0				4.6		0.2752		0.1617						4		0.2752

		Comercializador		LUZBOA				5.75		0.199		0.0282		0		0						0		0				5.75		0.3227		0.1617				

		Tarifario		LUZBOA SPOT				6.9		0.229		0.0282		0		0						0		0				6.9		0.3889		0.1617				

		Ciclo		1				10.35		0.3188		0.0282		0		0						0		0				10.35		0.5469		0.1617				

								13.8		0.4086		0.0282		0		0						0		0				13.8		0.7153		0.1617				

								17.25		0.4985		0.0282		0		0						0		0				17.25		0.8526		0.1633				

								20.7		0.5883		0.0282		0		0						0		0				20.7		1.0000		0.1633				

								27.6		0.8009		0		0		0						0		0				27.6		N/A		N/A				

								34.5		0.9805		0		0		0						0		0				34.5		N/A		N/A				

								41.4		1.1602		0		0		0						0		0				41.4		N/A		N/A				

				Campos Melhor Oferta				Melhor Oferta																(TESTE)

		Tipo de Fornecimento		Eletricidade				Eletricidade												Gas Natural

		Potencia		1.15				Comercializador		Tarifario		Preço potencia		Simples|FV|P		V|C		Vz		Preço potência		Gás natural

		Ciclo		1				AXPO		Tarifa Livre (indexado) 		0.0299		0.0299		0		0		0		0





Metadata

				Metadata - CondComerciais

				Código		Descrição

				COM		Comercializador		AXPO

				CODProposta		Código da oferta comercial		Tarifa Livre (indexado) 

		10		NomeProposta		Nome da oferta comercial		Tarifa Livre 

		11		TxTModalidade		Texto auxiliar 		Tarifa Livre 

		12		Segmento		Segmento da oferta comercial		Ndom

		13		TipoContagem		Ciclos de contagem com oferta - 1 = Simples | 2 = Bi-horária | 3 = Tri-horária | ex: 12 = Simples e Bi-horária; 123 = Simples, Bi-horária e Tri-horária		123

		14		ConsIni_GN		Limitações da oferta - Consumo inicial (Gás Natural)		0

		15		ConsFim_GN		Limitações da oferta - Consumo final (Gás Natural)		0

		16		ConsIni_ELE		Limitações da oferta - Consumo inicial (Eletricidade)		0

		17		ConsFim_ELE		Limitações da oferta - Consumo final (Eletricidade)		0

		18		Fornecimento		Tipo de energia - Eletricidade | Gás Natural | Dual		ELE

		19		DuracaoContrato		Duração do contrato (meses)		12

		20		Data ini		Data de início da oferta comercial		1/1/23

		21		Data fim		Data de fim da oferta comercial		2/5/23

		22		FiltroContratacao		Modo de contratação - Eletrónica|Presencial|Telefónica. Ex: 110 = Eletrónica e Presencial; 100 = Eletrónica; 111 = Eletrónica, Presencial e telefónica		Eletrónica, Presencial e telefónica

		23		Filtrofaturacao		Modo de faturação - Eletrónica | Papel. Ex: 10 = Eletrónica; 01 = Papel; 11 = Eletrónica e Papel		Eletronica e Papel

		24		FiltroPagamento		Modo de pagamento - Débito direto | Multibanco | Numerário/Payshop/CTT. Ex: 100 = Débito Direto; 101 = Débito direto e Numerário/Payshop/CTT		110

		25		FiltroAtendimento		Modo de atendimento - Escrito | Presencial | Telefónico | Eletrónico. Ex: 1000 = Escrito; 1001 = Escrito e Eletrónico; 1101 = Escrito,  Presencial e Eletrónico		1111

		26		FiltroFidelização		Tem fidelização? (Sim/Não)		Com Fidelização

		27		FiltroRenovavel		Tem origem 100% renovável? (Sim/Não)		N

		28		FiltroRestrições		Tem restrições? (Sim/Não)		N

		29		FiltroPrecosIndex		Tem preços indexados? (Sim/Não)		S

		30		FiltroServicosAdic		Tem serviços adicionais obrigatórios? (Sim/Não)		N

		31		FiltroTarifaSocial		Tem tarifa social? (Sim/Não)		N

		32		FiltroReembolsos		Tem Reembolsos? (Sim/Não)		N

		41		CustoServicos_s/IVA (€/ano)		Custo dos serviços adicionais (sem IVA) em €/ano		0

		42		CustoServicos_c/IVA (€/ano)		Custo dos serviços adicionais (com IVA) em €/ano		0

		43		ReembFixo (€/ano)		Reembolsos - Fixos em €/ano		0

		44		ReembTF_ELE (%)		Reembolsos percentuais sobre o Termo Fixo (%) - Eletricidade		0

		45		ReembTW_ELE (%)		Reembolsos percentuais sobre o Termo de energia (%) - Eletricidade		0

		46		ReembW_ELE (€/kWh)		Reembolsos sobre o termo de energia (€/kWh) - Eletricidade		0

		47		ReembTF_GN (%)		Reembolsos percentuais sobre o Termo Fixo (%) - Gás Natural		0

		48		ReembTW_GN (%)		Reembolsos percentuais sobre o Termo de energia (%) - Gás Natural		0

		49		ReembW_GN (€/kWh)		Reembolsos sobre o termo de energia (€/kWh) - Gás Natural		0

		50		TxTOferta		Descritivo da oferta comercial		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)

		51		TxTERSE		Comentários da ERSE sobre a oferta comercial		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.

		52		LinkCOM		Link eletrónico para página do comercializador		http://energiapmes.axpo.com/

		53		LinkOfertaCom		Link eletrónico para a oferta comercial		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme

		54		LinkFichaPadrao		Link eletrónico para a ficha padronizada		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme

		55		LinkCondicoesGerais		Link eletrónico para as condições gerais do contrato		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme

		56		ContactoComercialTel		Contacto telefónico comercial		800501380

		57		ContactoWEBouMAIL		Contacto de email		clientes@axpoportugal.pt

		58		Contrat_Elect		Link eletrónico para contratação eletrónica		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme

		59		Contrat_Presen		Link eletrónico para contratação presencial		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme

		60		Contrat_Telef		Link eletrónico para contratação telefónica		800501380

		61		TxTContratação		Descritivo no modo de contratação		Eletrónica, Presencial, Telefónica

		62		TxTFatura		Descritivo no modo de faturação		Fatura eletrónica, Fatura em papel

		63		TxTPagamento		Descritivo no modo de pagamento		Débito Direto, Multibanco

		64		TxTAtendimento		Descritivo no modo de atendimento		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico

		65		TxTFaturacao		Descritivo do tipo de faturação (mensal, conta certa…)		Mensal

		66		TxTFidelização		Descritivo das condições de fidelização		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado

		67		TxTRestricoesAdic		Descritivo das restrições adicionais da oferta comercial		-

		68		Detalhe restrições		Detalhe das restrições adicionais da oferta comercial		0

		69		DetalheOutrosDesc/ben 		Detalhe dos descontos ou benefícios da oferta comercial		-

		70		TxTAtualizaPrecos		Descritivo das condições de atualização dos preços da oferta comercial		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .

		71		TxTServicoAdic		Descritivo das condições dos serviços adicionais obrigatórios da oferta comercial		-

		72		TxToutrosServicoAdic		Descritivo das condições de outros serviços adicionais não obrigatórios da oferta comercial		-

		73		TxTReembolsos		Descritivo das condições de reembolso da oferta comercial		-





Simulador fatura

		Detalhes da Fatura LUZBOA SPOT																Descrição		Dados				Ano Redes		2023

		Descrição				Quantidade		Unidade		Preço		Valor		IVA				Tipo de tensão		BTN								%		div

		Energia Pontas / Simples / Fora Vazio				0		kWh		0.1238		0.00		0.06				Tipo de ciclo		Diario						P		17.00		0		60.00		0		100.00		0

		Energia Pontas / Simples / Fora Vazio				0		kWh		0.1238		0.00		0.23				Ciclo horário		1						C		43.00		0		40.00		0

		Energia Cheias / Vazio				0		kWh		0.0000		0.00		0.06				Potência Contratada		1.15						V		40.00		0				0

		Energia Cheias / Vazio				0		kWh		0.0000		0.00		0.23				Tarifário		LUZBOA SPOT								0		0				0		0

		Energia Vazio				0		kWh		0.0000		0.00		0.06				Energia P / S / FV

		Energia Vazio				0		kWh		0.0000		0.00		0.23				Energia C / V										%		div

		Redes Pontas / Simples / Fora Vazio				0		kWh		-0.0958		0.00		0.06				Energia Vz								P		26		0		90		0		150		0

		Redes Pontas / Simples / Fora Vazio				0		kWh		-0.0958		0.00		0.23				Potência contratada		31						C		64		0		60		0

		Redes Cheias / Vazio				0		kWh		0		0.00		0.06				Taxa DGEG		1						V		60		0				0

		Redes Cheias / Vazio				0		kWh		0		0.00		0.23				CAV (Un)		1								0		0				0		0

		Redes Vazio				0		kWh		0		0.00		0.06				Tipo de Cliente		Domestico

		Redes Vazio				0		kWh		0		0.00		0.23				Social		Não

		Potência contratada				31		Dias		0.0299		0.93		0.06				CAV reduzida		Não

		Potência contratada				31		Dias		0.0493		1.53		0.23				Familia numerosa		Não

		Imp. Esp. Cons. Eletricidade estimado				0		Unidade		0.001		0.00		0.23				Valor Fatura cliente

		Taxa DGEG				1		Unidade		0.07		0.07		0.23				Mês SPOT		12

		Contribuição Audiovisual				1		Unidade		2.85		2.85		0.06

														



						Total s/ IVA						5.38		

																				€/kWh

						IVA (6%)		3.78		 x 6 %		0.23						2022		LUZBOA SPOT

						IVA (13%)		0.00		x 13%		0.00						1		0.2827		0.0000		0.0000

						IVA (23%)		1.60		 x 23 %		0.37						2		0.2812		0.0000		0.0000

						Total c/ IVA						5.97						3		0.3784		0.0000		0.0000

																		4		0.2709		0.0000		0.0000

																		5		0.2652		0.0000		0.0000

				Fatura atual do cliente =				0.00										6		0.2088		0.0000		0.0000

																		7		0.1780		0.0000		0.0000

				Pouparia na sua fatura, com LUZBOA SPOT =				-5.97										8		0.1939		0.0000		0.0000

																		9		0.1763		0.0000		0.0000

																		10		0.1584		0.0000		0.0000

																		11		0.1469		0.0000		0.0000

																		12		0.1218		0.0000		0.0000

																		Total poupança anual





		* A simulação não contempla o valor do mecanismo MIBEL (Mecanismo de ajuste Iberico), Pode consultar os valores nominais do Mecanismo de Ajuste publicados pela ERSE em https://www.erse.pt/media/edud0ci4/info_diretiva_erse_21_2022.xlsx
*Pode verificar os acertos decorrentes da aplicação da Diretiva n.º 13-A/2022 da ERSE em https://mercado.ren.pt/PT/Electr/InfoMercado/InfOp/MecanismodeAjuste/MecanismoAjuste/MecanismoAjusteMI.xlsx







		**Os valores do SPOT simulados são referentes ao mês Dezembro, com as tarifas de acesso as redes de 2023.









ENERGIA SPOT

		Ano		Mês		Ciclo		Registador		Valor c/ redes		Valor SPOT energia												Potencia

		2022		1		1		Energia P / S / FV		0.2827		0.2482100332

		2022		2		1		Energia P / S / FV		0.2812		0.2468279566

		2022		3		1		Energia P / S / FV		0.3784		0.34436476

		2022		4		1		Energia P / S / FV		0.2709		0.2365391646

		2022		5		1		Energia P / S / FV		0.26519		0.2307994126

		2022		6		1		Energia P / S / FV		0.2088		0.2103269608

		2022		7		1		Energia P / S / FV		0.178		0.1795960647

		2022		8		1		Energia P / S / FV		0.1939		0.1954975025

		2022		9		1		Energia P / S / FV		0.1763		0.1765786336

		2022		10		1		Energia P / S / FV		0.1584		0.1600051996

		2022		11		1		Energia P / S / FV		0.1469		0.1460190576

		2022		12		1		Energia P / S / FV		0.1218		0.1237758941

		2022		1		2		Energia P / S / FV		0.3106		0.2482100332

		2022		2		2		Energia P / S / FV		0.3009		0.2468279566

		2022		3		2		Energia P / S / FV		0.3898		0.34436476

		2022		4		2		Energia P / S / FV		0.2823		0.2365391646

		2022		5		2		Energia P / S / FV		0.2766		0.2307994126

		2022		6		2		Energia P / S / FV		0.2197		0.2103269608

		2022		7		2		Energia P / S / FV		0.1889		0.1795960647

		2022		8		2		Energia P / S / FV		0.2048		0.1954975025

		2022		9		2		Energia P / S / FV		0.1872		0.1765786336

		2022		10		2		Energia P / S / FV		0.1693		0.1600051996

		2022		11		2		Energia P / S / FV		0.1559		0.1460190576

		2022		12		2		Energia P / S / FV		0.1356		0.1237758941

		2022		1		2		Energia C / V		0.2451		0.2482100332

		2022		2		2		Energia C / V		0.2471		0.2468279566

		2022		3		2		Energia C / V		0.3552		0.34436476

		2022		4		2		Energia C / V		0.2477		0.2365391646

		2022		5		2		Energia C / V		0.242		0.2307994126

		2022		6		2		Energia C / V		0.1863		0.2103269608

		2022		7		2		Energia C / V		0.1555		0.1795960647

		2022		8		2		Energia C / V		0.1714		0.1954975025

		2022		9		2		Energia C / V		0.1539		0.1765786336

		2022		10		2		Energia C / V		0.1359		0.1600051996

		2022		11		2		Energia C / V		0.1225		0.1460190576

		2022		12		2		Energia C / V		0.1022		0.1237758941

		2022		1		3		Energia P / S / FV		0.395		0.2482100332

		2022		2		3		Energia P / S / FV		0.388		0.2468279566

		2022		3		3		Energia P / S / FV		0.4612		0.34436476

		2022		4		3		Energia P / S / FV		0.3537		0.2365391646

		2022		5		3		Energia P / S / FV		0.348		0.2307994126

		2022		6		3		Energia P / S / FV		0.3001		0.2103269608

		2022		7		3		Energia P / S / FV		0.2718		0.1795960647

		2022		8		3		Energia P / S / FV		0.2877		0.1954975025

		2022		9		3		Energia P / S / FV		0.2701		0.1765786336

		2022		10		3		Energia P / S / FV		0.2522		0.1600051996

		2022		11		3		Energia P / S / FV		0.2388		0.1460190576

		2022		12		3		Energia P / S / FV		0.2185		0.1237758941

		2022		1		3		Energia C / V		0.284		0.2482100332

		2022		2		3		Energia C / V		0.2688		0.2468279566

		2022		3		3		Energia C / V		0.3667		0.34436476

		2022		4		3		Energia C / V		0.2592		0.2365391646

		2022		5		3		Energia C / V		0.2535		0.2307994126

		2022		6		3		Energia C / V		0.1986		0.2103269608

		2022		7		3		Energia C / V		0.17		0.1795960647

		2022		8		3		Energia C / V		0.1859		0.1954975025

		2022		9		3		Energia C / V		0.1683		0.1765786336

		2022		10		3		Energia C / V		0.1504		0.1600051996

		2022		11		3		Energia C / V		0.137		0.1460190576

		2022		12		3		Energia C / V		0.1167		0.1237758941

		2022		1		3		Energia Vz		0.2423		0.2482100332

		2022		2		3		Energia Vz		0.2443		0.2468279566

		2022		3		3		Energia Vz		0.3524		0.34436476

		2022		4		3		Energia Vz		0.2449		0.2365391646

		2022		5		3		Energia Vz		0.2392		0.2307994126

		2022		6		3		Energia Vz		0.1863		0.2103269608

		2022		7		3		Energia Vz		0.1515		0.1795960647

		2022		8		3		Energia Vz		0.1674		0.1954975025

		2022		9		3		Energia Vz		0.1498		0.1765786336

		2022		10		3		Energia Vz		0.1319		0.1600051996

		2022		11		3		Energia Vz		0.1185		0.1460190576

		2022		12		3		Energia Vz		0.0982		0.1237758941





Comparador

		Detalhes da Fatura				LUZBOA SPOT										Descrição		Dados				Ano Redes		2023

		Descrição		Quantidade		Unidade		Preço		Valor		IVA				Tipo de tensão		BTN								%		div

		Energia Pontas / Simples / Fora Vazio		0		kWh		0.124		0.00		0.06				Tipo de ciclo		Diario						P		17.00		0		60.00		0		100.00		0

		Energia Pontas / Simples / Fora Vazio		2321		kWh		0.124		287.80		0.23				Ciclo horário		1						C		43.00		0		40.00		0

		Energia Cheias / Vazio		0		kWh		0		0.00		0.06				Potência Contratada		20.7						V		40.00		0				0

		Energia Cheias / Vazio		0		kWh		0		0.00		0.23				Tarifário		LUZBOA SPOT								2321		100				100		100

		Energia Vazio		0		kWh		0		0.00		0.06				Energia P / S / FV		2321

		Energia Vazio		0		kWh		0		0.00		0.23				Energia C / V										%		div

		Redes Pontas / Simples / Fora Vazio		0		kWh		-0.0958		0.00		0.06				Energia Vz								P		26		0		90		0		150		0

		Redes Pontas / Simples / Fora Vazio		2321		kWh		-0.0958		-222.35		0.23				Potência contratada		31						C		64		0		60		0

		Redes Cheias / Vazio		0		kWh		0		0.00		0.06				Taxa DGEG		1						V		60		0				0

		Redes Cheias / Vazio		0		kWh		0		0.00		0.23				CAV (Un)		1								2321		150				150		150

		Redes Vazio		0		kWh		0		0.00		0.06				Tipo de Cliente		Domestico

		Redes Vazio		0		kWh		0		0.00		0.23				Social		Não

		Potência contratada		31		Dias		0.539		16.71		0.23				CAV reduzida		Não

		Potência contratada		31		Dias		0.0493		1.53		0.23				Familia numerosa		Não

		Imp. Esp. Cons. Eletricidade estimado		2321		Unidade		0.001		2.32		0.23

		Taxa DGEG		1		Unidade		0.07		0.07		0.23

		Contribuição Audiovisual		1		Unidade		2.85		2.85		0.06

												



				Total s/ IVA						88.93		

																20221		€/kWh												POUPANÇA		Poupança valor se
todos os meses iguais		Valor consumo mensal real

				IVA (6%)		2.85		 x 6 %		0.17								LUZBOA SPOT						Tarifa Livre (indexado) 										Energia P / S / FV		Energia C / V		Energia Vz

				IVA (13%)		0.00		x 13%		0.00						Janeiro		0.2822		0.0000		0.0000		0.0299		0		0		-843.85%		-585.61 €

				IVA (23%)		86.08		 x 23 %		19.80						Fevereiro		0.2808		0.0000		0.0000		0.0299		0		0		-839.22%		-582.40 €

				Total c/ IVA						108.90						Março		0.3784		0.0000		0.0000		0.0299		0		0		-1165.43%		-808.79 €

																Abril		0.2705		0.0000		0.0000		0.0299		0		0		-804.81%		-558.52 €

																Maio		0.2648		0.0000		0.0000		0.0299		0		0		-785.62%		-545.20 €

				Poupança da fatura =		2.97										Junho		0.2443		0.0000		0.0000		0.0299		0		0		-717.15%		-497.68 €

																Julho		0.0000		0.0000		0.0000		0		0		0				0.00 €

																Agosto		0.0000		0.0000		0.0000		0		0		0				0.00 €

				Descontos		%		Desconto								Setembro		0.0000		0.0000		0.0000		0		0		0				0.00 €

				Final fatura		0%		0								Outubro		0.0000		0.0000		0.0000		0		0		0				0.00 €

				Energia P/S/FV		0%		0								Novembro		0.0000		0.0000		0.0000		0		0		0				0.00 €

				Energia C / V		0%		0								Dezembro		0.0000		0.0000		0.0000		0		0		0				0.00 €

				Energia Vz		0%		0								Total poupança anual														-859.35%		-3,578.21 €		0		0		0

				Potencia		0%		0

				Preço energia kWh P/S/FV		0.0299		0.0299

				Preço energia kWh C / V		0		0

				Preço energia kWh Vz		0		0

				Valor potencia dia		0.539		0.539





		Fatura		AXPO		Tarifa Livre (indexado) 

		Descrição		Quantidade		Unidade		Preço		Valor		IVA

		Energia Pontas / Simples / Fora Vazio		0		kWh		0.1257		0.00		0.13

		Energia Pontas / Simples / Fora Vazio		2321		kWh		0.1257		291.75		0.23

		Energia Cheias / Vazio		0		kWh		0		0.00		0.13

		Energia Cheias / Vazio		0		kWh		0		0.00		0.23

		Energia Vazio		0		kWh		0		0.00		0.13

		Energia Vazio		0		kWh		0		0.00		0.23

		Redes Pontas / Simples / Fora Vazio		0		kWh		-0.0958		0.00		0.13

		Redes Pontas / Simples / Fora Vazio		2321		kWh		-0.0958		-222.35		0.23

		Redes Cheias / Vazio		0		kWh		0		0.00		0.13

		Redes Cheias / Vazio		0		kWh		0		0.00		0.23

		Redes Vazio		0		kWh		0		0.00		0.13

		Redes Vazio		0		kWh		0		0.00		0.23

		Potência contratada		31		Dias		0.539		16.71		0.23

		Potência contratada		31		Dias		0.0000		0.00		0.23

		Imp. Esp. Cons. Eletricidade estimado		2321		Unidade		0.001		2.32		0.23

		Taxa DGEG		1		Unidade		0.07		0.07		0.23

		Contribuição Audiovisual		1		Unidade		2.85		2.85		0.06

				Total s/ IVA						91.35

										

				IVA (6%)		2.85		 x 6 %		0.17		

				IVA (13%)		0.00		x 13%		0.00

				IVA (23%)		88.50		 x 23 %		20.35

				Total c/ IVA						111.87





Indexado

		2018		€/kWh				POUPANÇA				2019		€/kWh				POUPANÇA				2020		€/kWh				POUPANÇA				2021		€/kWh				POUPANÇA				20221		€/kWh				POUPANÇA

				LUZBOA SPOT		TARIFA REGULADA								LUZBOA SPOT		TARIFA REGULADA								LUZBOA SPOT		TARIFA REGULADA								LUZBOA SPOT		TARIFA REGULADA								LUZBOA SPOT		TARIFA REGULADA

		Janeiro		0.16438		0.1838		10.57%				Janeiro		0.1555		0.1559		0.27%				Janeiro		0.1309		0.1543		15.17%				Janeiro		0.1600		0.1466		-9.15%				Janeiro		0.2822		0.1526		-84.93%

		Fevereiro		0.16827		0.1838		8.45%				Fevereiro		0.1463		0.1559		6.19%				Fevereiro		0.1252		0.1543		18.86%				Fevereiro		0.1216		0.1466		17.04%				Fevereiro		0.2808		0.1526		-84.03%

		Março		0.15023		0.1838		18.26%				Março		0.1381		0.1559		11.42%				Março		0.1155		0.1543		25.15%				Março		0.1419		0.1466		3.19%				Março		0.3784		0.1526		-147.95%

		Abril		0.15373		0.1838		16.36%				Abril		0.1400		0.1559		10.21%				Abril		0.1035		0.1486		30.35%				Abril		0.1650		0.1466		-12.57%				Abril		0.2705		0.1542		-75.45%

		Maio		0.16849		0.1838		8.33%				Maio		0.1378		0.1559		11.63%				Maio		0.1079		0.1486		27.39%				Maio		0.1676		0.1466		-14.33%				Maio		0.2648		0.1542		-71.72%

		Junho		0.17241		0.1838		6.19%				Junho		0.1423		0.1559		8.75%				Junho		0.1188		0.1486		20.05%				Junho		0.1867		0.1466		-27.36%				Junho		0.2443		0.1542		-58.45%

		Julho		0.17640		0.1838		4.03%				Julho		0.1409		0.1559		9.60%				Julho		0.1235		0.1486		16.89%				Julho		0.1977		0.1523		-29.82%				Julho		0.1777		0.1583		-12.25%

		Agosto		0.17931		0.1838		2.44%				Agosto		0.1345		0.1559		13.73%				Agosto		0.1253		0.1486		15.68%				Agosto		0.2135		0.1523		-40.20%				Agosto		0.1936		0.1583		-22.30%

		Setembro		0.18757		0.1838		-2.05%				Setembro		0.1345		0.1559		13.73%				Setembro		0.1321		0.1486		11.10%				Setembro		0.2732		0.1523		-79.40%				Setembro		0.1747		0.1583		-10.35%

		Outubro		0.18063		0.1838		1.73%				Outubro		0.1371		0.1559		12.06%				Outubro		0.1256		0.1486		15.48%				Outubro		0.3247		0.1580		-105.49%				Outubro		0.1581		0.1599		1.12%

		Novembro		0.17660		0.1838		3.92%				Novembro		0.1312		0.1559		15.84%				Novembro		0.1324		0.1486		10.90%				Novembro		0.3169		0.1580		-100.57%				Novembro		0.1441		0.1599		9.87%

		Dezembro		0.17643		0.1838		4.01%				Dezembro		0.1212		0.1559		22.26%				Dezembro		0.1323		0.1486		10.97%				Dezembro		0.3710		0.1580		-134.79%				Dezembro		0.1219		0.1599		23.78%

																																										Médias

		ANO		€/kWh				POUPANÇA																																		Descrição		SPOT		Regulado		%

				LUZBOA SPOT		TARIFA REGULADA				ANO		MÊS																														2018		0.1712		0.1838		6.85%

		Janeiro 2018		0.16438		0.1838		10.57%		2018		Janeiro																														2019		0.1383		0.1559		11.28%

		Fevereiro 2018		0.16827		0.1838		8.45%		2018		Fevereiro																														2020		0.1228		0.1500		18.17%

		Março 2018		0.15023		0.1838		18.26%		2018		Março																														2021		0.2200		0.1509		-44.45%

		Abril 2018		0.15373		0.1838		16.36%		2018		Abril																														2022		0.2243		0.1563		-44.39%

		Maio 2018		0.16849		0.1838		8.33%		2018		Maio																														Média Total		0.1753		0.1594		-10.51%

		Junho 2018		0.17241		0.1838		6.19%		2018		Junho

		Julho 2018		0.17640		0.1838		4.03%		2018		Julho

		Agosto 2018		0.17931		0.1838		2.44%		2018		Agosto

		Setembro 2018		0.18757		0.1838		-2.05%		2018		Setembro

		Outubro 2018		0.18063		0.1838		1.73%		2018		Outubro

		Novembro 2018		0.17660		0.1838		3.92%		2018		Novembro

		Dezembro 2018		0.17643		0.1838		4.01%		2018		Dezembro

		Janeiro 2019		0.15590		0.1559		0.00%		2019		Janeiro

		Fevereiro 2019		0.14625		0.1559		6.19%		2019		Fevereiro

		Março 2019		0.13810		0.1559		11.42%		2019		Março

		Abril 2019		0.13998		0.1559		10.21%		2019		Abril

		Maio 2019		0.13777		0.1559		11.63%		2019		Maio

		Junho 2019		0.14226		0.1559		8.75%		2019		Junho

		Julho 2019		0.14093		0.1559		9.60%		2019		Julho

		Agosto 2019		0.13450		0.1559		13.73%		2019		Agosto

		Setembro 2019		0.13450		0.1559		13.73%		2019		Setembro

		Outubro 2019		0.13710		0.1559		12.06%		2019		Outubro

		Novembro 2019		0.13120		0.1559		15.84%		2019		Novembro

		Dezembro 2019		0.12120		0.1559		22.26%		2019		Dezembro

		Janeiro 2020		0.13090		0.1543		15.17%		2020		Janeiro

		Fevereiro 2020		0.12520		0.1543		18.86%		2020		Fevereiro

		Março 2020		0.11550		0.1543		25.15%		2020		Março

		Abril 2020		0.10350		0.1486		30.35%		2020		Abril

		Maio 2020		0.10790		0.1486		27.39%		2020		Maio

		Junho 2020		0.11880		0.1486		20.05%		2020		Junho

		Julho 2020		0.12350		0.1486		16.89%		2020		Julho

		Agosto 2020		0.12530		0.1486		15.68%		2020		Agosto

		Setembro 2020		0.13210		0.1486		11.10%		2020		Setembro

		Outubro 2020		0.12560		0.1486		15.48%		2020		Outubro

		Novembro 2020		0.13240		0.1486		10.90%		2020		Novembro

		Dezembro 2020		0.13230		0.1486		10.97%		2020		Dezembro

		Janeiro 2021		0.16002		0.1466		-9.15%		2021		Janeiro

		Fevereiro 2021		0.12162		0.1466		17.04%		2021		Fevereiro

		Março 2021		0.14193		0.1466		3.19%		2021		Março

		Abril 2021		0.16502		0.1466		-12.57%		2021		Abril

		Maio 2021		0.16761		0.1466		-14.33%		2021		Maio

		Junho 2021		0.18671		0.1466		-27.36%		2021		Junho

		Julho 2021		0.19771		0.1523		-29.82%		2021		Julho

		Agosto 2021		0.21353		0.1523		-40.20%		2021		Agosto

		Setembro 2021		0.27323		0.1523		-79.40%		2021		Setembro

		Outubro 2021		0.32467		0.1580		-105.49%		2021		Outubro

		Novembro 2021		0.31690		0.1580		-100.57%		2021		Novembro

		Dezembro 2021		0.37097		0.1580		-134.79%		2021		Dezembro

		Janeiro 2022		0.28221		0.1526		-84.93%		2022		Janeiro

		Fevereiro 2022		0.28083		0.1526		-84.03%		2022		Fevereiro

		Março 2022		0.37836		0.1526		-147.95%		2022		Março

		Abril 2022		0.27054		0.1542		-75.45%		2022		Abril

		Maio 2022		0.26480		0.1542		-71.72%		2022		Maio

		Junho 2022		0.24433		0.1542		-58.45%		2022		Junho

		Julho 2022		0.17770		0.1583		-12.25%		2022		Julho

		Agosto 2022		0.19360		0.1583		-22.30%		2022		Agosto

		Setembro 2022		0.17468		0.1583		-10.35%		2022		Setembro

		Outubro 2022		0.15811		0.1599		1.12%		2022		Outubro

		Novembro 2022		0.14412		0.1599		9.87%		2022		Novembro

		Dezembro 2022		0.12188		0.1599		23.78%		2022		Dezembro



LUZBOA SPOT vs TARIFA REGULADA



LUZBOA SPOT	Janeiro 2018	Fevereiro 2018	Março 2018	Abril 2018	Maio 2018	Junho 2018	Julho 2018	Agosto 2018	Setembro 2018	Outubro 2018	Novembro 2018	Dezembro 2018	Janeiro 2019	Fevereiro 2019	Março 2019	Abril 2019	Maio 2019	Junho 2019	Julho 2019	Agosto 2019	Setembro 2019	Outubro 2019	Novembro 2019	Dezembro 2019	Janeiro 2020	Fevereiro 2020	Março 2020	Abril 2020	Maio 2020	Junho 2020	Julho 2020	Agosto 2020	Setembro 2020	Outubro 2020	Novembro 2020	Dezembro 2020	Janeiro 2021	Fevereiro 2021	Março 2021	Abril 2021	Maio 2021	Junho 2021	Julho 2021	Agosto 2021	Setembro 2021	Outubro 2021	Novembro 2021	Dezembro 2021	Janeiro 2022	Fevereiro 2022	Março 2022	Abril 2022	Maio 2022	Junho 2022	Julho 2022	Agosto 2022	Setembro 2022	Outubro 2022	Novembro 2022	Dezembro 2022	0.164380576	0.16827330399999998	0.15022950399999999	0.15373177599999999	0.16848627999999999	0.172414504	0.17640188800000001	0.17931256000000001	0.187571296	0.180625912	0.17660303199999999	0.17642555199999999	0.15590000000000001	0.14624999999999999	0.1381	0.13997999999999999	0.13777	0.14226	0.14093	0.13450000000000001	0.13450000000000001	0.1371	0.13119999999999998	0.1212	0.13089999999999999	0.12520000000000001	0.11550000000000001	0.10349999999999999	0.1079	0.1188	0.1235	0.12529999999999999	0.1321	0.12559999999999999	0.13240000000000002	0.1323	0.16001583878	0.12162482378	0.14193071756000003	0.16502438965999999	0.16761135344	0.18671235998000002	0.19770990919999998	0.21352700737999999	0.27322798885999999	0.32467194896000001	0.316899245	0.37096560674000001	0.28221003317999993	0.28082795664000004	0.37836475998000008	0.27053916461999994	0.26479941256200001	0.24432696084	0.17769606473491914	0.193597502481371	0.17467863362833325	0.15810519964	0.14411905755999999	0.12187589409999999	TARIFA REGULADA	Janeiro 2018	Fevereiro 2018	Março 2018	Abril 2018	Maio 2018	Junho 2018	Julho 2018	Agosto 2018	Setembro 2018	Outubro 2018	Novembro 2018	Dezembro 2018	Janeiro 2019	Fevereiro 2019	Março 2019	Abril 2019	Maio 2019	Junho 2019	Julho 2019	Agosto 2019	Setembro 2019	Outubro 2019	Novembro 2019	Dezembro 2019	Janeiro 2020	Fevereiro 2020	Março 2020	Abril 2020	Maio 2020	Junho 2020	Julho 2020	Agosto 2020	Setembro 2020	Outubro 2020	Novembro 2020	Dezembro 2020	Janeiro 2021	Fevereiro 2021	Março 2021	Abril 2021	Maio 2021	Junho 2021	Julho 2021	Agosto 2021	Setembro 2021	Outubro 2021	Novembro 2021	Dezembro 2021	Janeiro 2022	Fevereiro 2022	Março 2022	Abril 2022	Maio 2022	Junho 2022	Julho 2022	Agosto 2022	Setembro 2022	Outubro 2022	Novembro 2022	Dezembro 2022	0.18379999999999999	0.18379999999999999	0.18379999999999999	0.18379999999999999	0.18379999999999999	0.18379999999999999	0.18379999999999999	0.18379999999999999	0.18379999999999999	0.18379999999999999	0.18379999999999999	0.18379999999999999	0.15590000000000001	0.15590000000000001	0.15590000000000001	0.15590000000000001	0.15590000000000001	0.15590000000000001	0.15590000000000001	0.15590000000000001	0.15590000000000001	0.15590000000000001	0.15590000000000001	0.15590000000000001	0.15429999999999999	0.15429999999999999	0.15429999999999999	0.14860000000000001	0.14860000000000001	0.14860000000000001	0.14860000000000001	0.14860000000000001	0.14860000000000001	0.14860000000000001	0.14860000000000001	0.14860000000000001	0.14660000000000001	0.14660000000000001	0.14660000000000001	0.14660000000000001	0.14660000000000001	0.14660000000000001	0.15229999999999999	0.15229999999999999	0.15229999999999999	0.158	0.158	0.158	0.15260000000000001	0.15260000000000001	0.15260000000000001	0.1542	0.1542	0.1542	0.1583	0.1583	0.1583	0.15989999999999999	0.15989999999999999	0.15989999999999999	









SIMPLES

												ANO				20222				MÊS		Dezembro										SPOT		0.121876

		ER																																						ANO		ACESSO REDES				Ano		Mês		MWh		KWh		CE

		1										CE		=		ER		x		PFC		x		(1+PT)		x		FA		+		(ERxCG)		+		(ERxTEPAi)				2017		0.0999				2017		Janeiro		71.54		0.07154		0.1941

		PFC		PMD		Desvio+SAJ								=		1.000		x		0.10055		x		1.1581		x		1.02		+		0.005		+		-0.00190				2018		0.0935				2017		Fevereiro		51.35		0.05135		0.1703

		0.10055		0.09655		0.004								=		0.12188																								2019		0.0716				2017		Março		43.92		0.04392		0.1615

		FA																																						2020		0.0728				2017		Abril		44.17		0.04417		0.1618

		1.02																																						2021		0.0786				2017		Maio		47.18		0.04718		0.1654

		PT																																						20221		0.0340				2017		Junho		50.20		0.0502		0.1689

		0.1581																																						20222		-0.0019				2017		Julho		48.60		0.0486		0.1670

		CG																																						2023		-0.0958				2017		Agosto		47.43		0.04743		0.1657

		0.005																																												2017		Setembro		49.17		0.04917		0.1677

		TEPAi																																												2017		Outubro		56.98		0.05698		0.1769

		-0.00190																																												2017		Novembro		59.39		0.05939		0.1798

																																														2017		Dezembro		59.43		0.05943		0.1798

																																														2018		Janeiro		51.68		0.05168		0.1643

																																														2018		Fevereiro		54.97		0.05497		0.1682

																																														2018		Março		39.72		0.03972		0.1501

																																														2018		Abril		42.68		0.04268		0.1536

																																														2018		Maio		55.15		0.05515		0.1684

																																														2018		Junho		58.47		0.05847		0.1723

																																														2018		Julho		61.84		0.06184		0.1763

																																														2018		Agosto		64.30		0.0643		0.1792

																																														2018		Setembro		71.28		0.07128		0.1874

																																														2018		Outubro		65.41		0.06541		0.1805

																																														2018		Novembro		62.01		0.06201		0.1765

																																														2018		Dezembro		61.86		0.06186		0.1763

																																														2019		Janeiro		62.66		0.06266		0.1553

																																														2019		Fevereiro		54.73		0.05473		0.1460

																																														2019		Março		49.22		0.04922		0.1395

																																														2019		Abril		50.65		0.05065		0.1412

																																														2019		Maio		48.75		0.04875		0.1389

																																														2019		Junho		47.18		0.04718		0.1371

																																														2019		Julho		51.46		0.05146		0.1421

																																														2019		Agosto		44.95		0.04495		0.1344

																																														2019		Setembro		42.16		0.04216		0.1311

																																														2019		Outubro		47.19		0.04719		0.1371

																																														2019		Novembro		42.12		0.04212		0.1311

																																														2019		Dezembro		33.68		0.03368		0.1211

																																														2020		Janeiro		40.90		0.04090		0.1308

																																														2020		Fevereiro		36.03		0.03603		0.1251

																																														2020		Março		27.85		0.02785		0.1154

																																														2020		Abril		17.73		0.01773		0.1035

																																														2020		Maio		21.44		0.02144		0.1079

																																														2020		Junho		30.66		0.03066		0.1187

																																														2020		Julho		34.62		0.03462		0.1234

																																														2020		Agosto		36.13		0.03613		0.1252

																																														2020		Setembro		41.92		0.04192		0.1320

																																														2020		Outubro		36.43		0.03643		0.1256

																																														2020		Novembro		42.11		0.04211		0.1323

																																														2020		Dezembro		42.04		0.04204		0.1322

																																														2021		Janeiro		60.69		0.06069		0.1600

																																														2021		Fevereiro		28.19		0.02819		0.1216

																																														2021		Março		45.38		0.04538		0.1419

																																														2021		Abril		64.93		0.06493		0.1650

																																														2021		Maio		67.12		0.06712		0.1676

																																														2021		Junho		83.29		0.08329		0.1867

																																														2021		Julho		92.6		0.0926		0.1977

																																														2021		Agosto		105.99		0.10599		0.2135

																																														2021		Setembro		156.53		0.15653		0.2732

																																														2021		Outubro		200.08		0.20008		0.3247

																																														2021		Novembro		193.5		0.1935		0.3169

																																														2021		Dezembro		239.27		0.23927		0.3710

																																														20221		Janeiro		201.89		0.20189		0.2822

																																														20221		Fevereiro		200.72		0.20072		0.2808

																																														20221		Março		283.29		0.28329		0.3784

																																														20221		Abril		192.01		0.19201		0.2705

																																														20221		Maio		187.15		0.187151		0.2648

																																														20221		Junho		169.82		0.16982		0.2443

																																														20222		Julho		143.80		0.1438046909		0.1777

																																														20222		Agosto		157.27		0.1572660887		0.1936

																																														20222		Setembro		141.25		0.1412502778		0.1747

																																														20222		Outubro		127.22		0.12722		0.1581

																																														20222		Novembro		115.38		0.11538		0.1441

																																														20222		Dezembro		96.55		0.09655		0.1219

																																																						

																																																						

																																																						

																																																						

																																																						

																																																						





SIMPLES Apresentação

												ANO				2023				MÊS		Janeiro										SPOT		0.007792

		ER																																						ANO		ACESSO REDES				Ano		Mês		MWh		KWh		CE

		1										CE		=		ER		x		PFC		x		(1+PT)		x		FA		+		(ERxCG)		+		(ERxTEPAi)				2017		0.0999				2017		Janeiro		71.54		0.07154		0.1936

		PFC		PMD		Desvio+SAJ								=		1.000		x		0.08400		x		1.1507		x		1.02		+		0.005		+		-0.09580				2018		0.0935				2017		Fevereiro		51.35		0.05135		0.1699

		0.084		0.08		0.004								=		0.00779																								2019		0.0716				2017		Março		43.92		0.04392		0.1611

		FA																																						2020		0.0728				2017		Abril		44.17		0.04417		0.1614

		1.02																																						2021		0.0786				2017		Maio		47.18		0.04718		0.1650

		PT																																						20221		0.0340				2017		Junho		50.20		0.0502		0.1685

		0.1507																																						20222		-0.0019				2017		Julho		48.60		0.0486		0.1666

		CG																																						2023		-0.0958				2017		Agosto		47.43		0.04743		0.1653

		0.005																																												2017		Setembro		49.17		0.04917		0.1673

		TEPAi																																												2017		Outubro		56.98		0.05698		0.1765

		-0.09580																																												2017		Novembro		59.39		0.05939		0.1793

																																														2017		Dezembro		59.43		0.05943		0.1793

																																														2018		Janeiro		51.68		0.05168		0.1639

																																														2018		Fevereiro		54.97		0.05497		0.1677

																																														2018		Março		39.72		0.03972		0.1498

																																														2018		Abril		42.68		0.04268		0.1533

																																														2018		Maio		55.15		0.05515		0.1679

																																														2018		Junho		58.47		0.05847		0.1718

																																														2018		Julho		61.84		0.06184		0.1758

																																														2018		Agosto		64.30		0.0643		0.1787

												Tarifas de acesso as Redes de 2023																																		2018		Setembro		71.28		0.07128		0.1869

																																														2018		Outubro		65.41		0.06541		0.1800

												CE		=		ER		x		PFC						x		(1+PT)		x		FA		+		(ERxCG)		+		(ERxTEPAi)						2018		Novembro		62.01		0.06201		0.1760

																				(PMD		+		(Desvio+SAJ))																						2018		Dezembro		61.86		0.06186		0.1758

																																														2019		Janeiro		62.66		0.06266		0.1548

														=		1.000		x		(0,08		+		0,004)		x		1.1507		x		1.02		+		0.005		+		-0.09580						2019		Fevereiro		54.73		0.05473		0.1455

														=		0.00779																														2019		Março		49.22		0.04922		0.1391

																																														2019		Abril		50.65		0.05065		0.1407

																																														2019		Maio		48.75		0.04875		0.1385

																																														2019		Junho		47.18		0.04718		0.1367

																																														2019		Julho		51.46		0.05146		0.1417

																																														2019		Agosto		44.95		0.04495		0.1341

																																														2019		Setembro		42.16		0.04216		0.1308

																																														2019		Outubro		47.19		0.04719		0.1367

																																														2019		Novembro		42.12		0.04212		0.1307

																																														2019		Dezembro		33.68		0.03368		0.1208

																																														2020		Janeiro		40.90		0.04090		0.1305

																																														2020		Fevereiro		36.03		0.03603		0.1248

																																														2020		Março		27.85		0.02785		0.1152

																																														2020		Abril		17.73		0.01773		0.1033

																																														2020		Maio		21.44		0.02144		0.1077

																																														2020		Junho		30.66		0.03066		0.1185

																																														2020		Julho		34.62		0.03462		0.1231

																																														2020		Agosto		36.13		0.03613		0.1249

																																														2020		Setembro		41.92		0.04192		0.1317

																																														2020		Outubro		36.43		0.03643		0.1253

																																														2020		Novembro		42.11		0.04211		0.1319

																																														2020		Dezembro		42.04		0.04204		0.1318

																																														2021		Janeiro		60.69		0.06069		0.1595

																																														2021		Fevereiro		28.19		0.02819		0.1214

																																														2021		Março		45.38		0.04538		0.1416

																																														2021		Abril		64.93		0.06493		0.1645

																																														2021		Maio		67.12		0.06712		0.1671

																																														2021		Junho		83.29		0.08329		0.1861

																																														2021		Julho		92.6		0.0926		0.1970

																																														2021		Agosto		105.99		0.10599		0.2127

																																														2021		Setembro		156.53		0.15653		0.2720

																																														2021		Outubro		200.08		0.20008		0.3231

																																														2021		Novembro		193.5		0.1935		0.3154

																																														2021		Dezembro		239.27		0.23927		0.3691

																																														20221		Janeiro		201.89		0.20189		0.2807

																																														20221		Fevereiro		200.72		0.20072		0.2793

																																														20221		Março		283.29		0.28329		0.3762

																																														20221		Abril		192.01		0.19201		0.2691

																																														20221		Maio		187.15		0.187151		0.2634

																																														20221		Junho		169.82		0.16982		0.2430

																																														20222		Julho		143.80		0.1438046909		0.1766

																																														20222		Agosto		157.27		0.1572660887		0.1924

																																														20222		Setembro		141.25		0.1412502778		0.1736

																																														20222		Outubro		127.22		0.12722		0.1571

																																														20222		Novembro		115.38		0.11538		0.1432

																																														20222		Dezembro		96.55		0.09655		0.1211

																																														2023		Janeiro		80		0.08		0.1017

																																																						

																																																						

																																																						

																																																						

																																																						





BiH

						Ciclo		Diario				ANO				20222				MÊS		Dezembro						FV		0.1483				V		0.0852

		ERfv		ERv																																				ANO		FV		V				Ano		Mês		Ciclo		FV		V		KWh FV		KWh V		CEFV		CEV

		1		1								CEFV		=		ERfv		x		PFC		x		(1+PT)		x		FA		+		(ERfvxCG)		+		(ERfvxTEPAi)				2017		0.1386		0.0409				2017		Janeiro		Diario		77.35		63.41		0.07735		0.06341		0.24281		0.12862

		PFC		PMD		Desvio+SAJ								=		1.000		x		0.10704		x		1.16		x		1.02		+		0.005		+		0.0090				2018		0.1295		0.0391				2017		Fevereiro		Diario		55.66		45.32		0.05566		0.04532		0.21715		0.10721

						0.0065								=		0.1483																								2019		0.097		0.0331				2017		Março		Diario		45.47		41.75		0.04547		0.04175		0.20509		0.10299

		FA																																						2020		0.0999		0.0314				2017		Abril		Diario		45.34		42.55		0.04534		0.04255		0.20494		0.10394

		1.02										CEV		=		ERv		x		PFC		x		(1+PT)		x		FA		+		(ERvxCG)		+		(ERvxTEPAi)				2021		0.108		0.0327				2017		Maio		Diario		48.35		45.56		0.04835		0.04556		0.20850		0.10750

		PT												=		1.000		x		0.08187		x		1.16		x		1.02		+		0.005		+		-0.0244				20221		0.0454		0.0108				2017		Junho		Diario		51.69		48.13		0.05169		0.04813		0.21245		0.11054

		0.16												=		0.0852																								20222		0.009		-0.0244				2017		Julho		Diario		50.41		46.07		0.05041		0.04607		0.21094		0.10810

		CG																																														2017		Agosto		Diario		49.53		44.48		0.04953		0.04448		0.20989		0.10622

		0.005																																														2017		Setembro		Diario		50.23		47.69		0.05023		0.04769		0.21072		0.11002

		TEPAi		TEPAi																																												2017		Outubro		Diario		59.56		53.38		0.05956		0.05338		0.22176		0.11675

		0.009		-0.0244																																												2017		Novembro		Diario		63.36		53.84		0.06336		0.05384		0.22626		0.11729

																																																2017		Dezembro		Diario		64.51		52.32		0.06451		0.05232		0.22762		0.11550

																																																2018		Janeiro		Diario		55.59		46.20		0.05559		0.04620		0.20796		0.10645

																																																2018		Fevereiro		Diario		58.17		50.49		0.05817		0.05049		0.21102		0.11153

																																																2018		Março		Diario		42.87		35.33		0.04287		0.03533		0.19291		0.09359

																																																2018		Abril		Diario		44.04		40.77		0.04404		0.04077		0.19430		0.10003

																																																2018		Maio		Diario		56.04		53.89		0.05604		0.05389		0.20850		0.11555

																																																2018		Junho		Diario		59.54		56.97		0.05954		0.05697		0.21264		0.11920

																																																2018		Julho		Diario		63.25		59.87		0.06325		0.05987		0.21703		0.12263

																																																2018		Agosto		Diario		66.84		60.75		0.06684		0.06075		0.22128		0.12367

																																																2018		Setembro		Diario		73.21		68.57		0.07321		0.06857		0.22881		0.13292

																																																2018		Outubro		Diario		68.49		61.08		0.06849		0.06108		0.22323		0.12406

																																																2018		Novembro		Diario		66.03		56.37		0.06603		0.05637		0.22032		0.11849

																																																2018		Dezembro		Diario		65.45		56.85		0.06545		0.05685		0.21963		0.11906

																																																2019		Janeiro		Diario		66.09		57.86		0.06609		0.05786		0.18789		0.11425

																																																2019		Fevereiro		Diario		57.21		51.25		0.05721		0.05125		0.17738		0.10643

																																																2019		Março		Diario		50.69		47.16		0.05069		0.04716		0.16967		0.10159

																																																2019		Abril		Diario		51.77		49.08		0.05177		0.04908		0.17095		0.10386

																																																2019		Maio		Diario		49.71		47.41		0.04971		0.04741		0.16851		0.10189

																																																2019		Junho		Diario		47.52		46.70		0.04752		0.04670		0.16592		0.10105

																																																2019		Julho		Diario		53.04		49.26		0.05304		0.04926		0.17245		0.10408

																																																2019		Agosto		Diario		46.27		43.11		0.04627		0.04311		0.16444		0.09680

																																																2019		Setembro		Diario		43.59		40.15		0.04359		0.04015		0.16127		0.09330

																																																2019		Outubro		Diario		48.74		45.02		0.04874		0.04502		0.16736		0.09906

																																																2019		Novembro		Diario		45.78		37.01		0.04578		0.03701		0.16386		0.08958

																																																2019		Dezembro		Diario		38.00		27.63		0.03800		0.02763		0.15465		0.07848

																																																2020		Janeiro		Diario		44.18		36.32		0.04418		0.03632		0.16486		0.08706

																																																2020		Fevereiro		Diario		37.78		33.57		0.03778		0.03357		0.15729		0.08381

																																																2020		Março		Diario		29.33		25.79		0.02933		0.02579		0.14729		0.07461

																																																2020		Abril		Diario		18.65		16.44		0.01865		0.01644		0.13466		0.06354

																																																2020		Maio		Diario		21.74		21.03		0.02174		0.02103		0.13831		0.06897

																																																2020		Junho		Diario		30.70		30.60		0.03070		0.03060		0.14892		0.08030

																																																2020		Julho		Diario		36.21		32.39		0.03621		0.03239		0.15543		0.08241

																																																2020		Agosto		Diario		37.66		33.99		0.03766		0.03399		0.15715		0.08431

																																																2020		Setembro		Diario		43.77		39.33		0.04377		0.03933		0.16438		0.09063

																																																2020		Outubro		Diario		38.16		34.00		0.03816		0.03400		0.15774		0.08432

																																																2020		Novembro		Diario		45.11		37.92		0.04511		0.03792		0.16596		0.08896

																																																2020		Dezembro		Diario		46.72		35.49		0.04672		0.03549		0.16787		0.08608

																																																2021		Janeiro		Diario		67.72		50.70		0.06772		0.05070		0.20082		0.10538

																																																2021		Fevereiro		Diario		32.98		21.61		0.03298		0.02161		0.15971		0.07096

																																																2021		Março		Diario		46.86		43.39		0.04686		0.04339		0.17614		0.09673

																																																2021		Abril		Diario		64.44		65.73		0.06444		0.06573		0.19694		0.12316

																																																2021		Maio		Diario		65.79		69.13		0.06579		0.06913		0.19853		0.12719

																																																2021		Junho		Diario		83.03		83.68		0.08303		0.08368		0.21893		0.14440

																																																2021		Julho		Diario		92.31		92.88		0.09231		0.09288		0.22991		0.15529

																																																2021		Agosto		Diario		105.65		106.66		0.10565		0.10666		0.24570		0.17159

																																																2021		Setembro		Diario		157.54		155.74		0.15754		0.15574		0.30709		0.22966

																																																2021		Outubro		Diario		202.37		195.95		0.20237		0.19595		0.36013		0.27724

																																																2021		Novembro		Diario		201.73		182.68		0.20173		0.18268		0.35938		0.26154

																																																2021		Dezembro		Diario		253.04		214.15		0.25304		0.21415		0.42009		0.29877

																																																20221		Janeiro		Diario		209.06		191.87		0.20906		0.19187		0.30545		0.25051

																																																20221		Fevereiro		Diario		205.12		194.56		0.20512		0.19456		0.30079		0.25369

																																																20221		Março		Diario		288.91		275.41		0.28891		0.27541		0.39992		0.34935

																																																20221		Abril		Diario		183.68		203.67		0.18368		0.20367		0.27543		0.26447

																																																20221		Maio		Diario		180.04		197.11		0.18004		0.19711		0.27111		0.25671

																																																20221		Junho		Diario		140.84		147.96		0.14084		0.14796		0.22473		0.19855

																																																20222		Julho		Diario		141.06		147.64		0.14106		0.14764		0.18859		0.16298

																																																20222		Agosto		Diario		149.90		167.58		0.14990		0.16758		0.19905		0.18657

																																																20222		Setembro		Diario		137.36		146.70		0.13736		0.14670		0.18422		0.16187

																																																20222		Outubro		Diario		129.88		123.51		0.12988		0.12351		0.17536		0.13443

																																																20222		Novembro		Diario		122.26		105.74		0.12226		0.10574		0.16635		0.11340

																																																20222		Dezembro		Diario		107.04		81.87		0.10704		0.08187		0.14834		0.08516

																																																																

																																																																

																																																																

																																																																

																																																																

																																																																

																																																																

																																																																



























																																																ANO		Mês		Ciclo		FV		V		KWh FV2		KWh V2		CEFV2		CEV2

																																																2017		Janeiro		Semanal		79.58		62.08		0.07958		0.06208		0.1158		0.0617

																																																2017		Fevereiro		Semanal		57.26		44.19		0.05726		0.04419		0.0894		0.0406

																																																2017		Março		Semanal		47.17		39.74		0.04717		0.03974		0.0775		0.0353

																																																2017		Abril		Semanal		46.66		41.47		0.04666		0.04147		0.0769		0.0374

																																																2017		Maio		Semanal		49.18		44.62		0.04918		0.04462		0.0799		0.0411

																																																2017		Junho		Semanal		52.23		47.65		0.05223		0.04765		0.0835		0.0447

																																																2017		Julho		Semanal		51.16		45.75		0.05116		0.04575		0.0822		0.0424

																																																2017		Agosto		Semanal		49.97		44.14		0.04997		0.04414		0.0808		0.0405

																																																2017		Setembro		Semanal		51.15		46.81		0.05115		0.04681		0.0822		0.0437

																																																2017		Outubro		Semanal		60.62		52.71		0.06062		0.05271		0.0934		0.0507

																																																2017		Novembro		Semanal		64.37		53.10		0.06437		0.0531		0.0979		0.0511

																																																2017		Dezembro		Semanal		66.21		51.89		0.06621		0.05189		0.1000		0.0497

																																																2018		Janeiro		Semanal		55.79		46.38		0.05579		0.04638		0.0877		0.0432

																																																2018		Fevereiro		Semanal		58.82		50.31		0.05882		0.05031		0.0913		0.0478

																																																2018		Março		Semanal		44.62		33.75		0.04462		0.03375		0.0745		0.0282

																																																2018		Abril		Semanal		46.23		38.59		0.04623		0.03859		0.0764		0.0340

																																																2018		Maio		Semanal		57.12		52.60		0.05712		0.0526		0.0893		0.0505

																																																2018		Junho		Semanal		60.45		56.11		0.06045		0.05611		0.0932		0.0547

																																																2018		Julho		Semanal		64.07		59.22		0.06407		0.05922		0.0975		0.0584

																																																2018		Agosto		Semanal		67.07		60.74		0.06707		0.06074		0.1010		0.0602

																																																2018		Setembro		Semanal		73.87		68.46		0.07387		0.06846		0.1091		0.0693

																																																2018		Outubro		Semanal		69.49		60.13		0.06949		0.06013		0.1039		0.0594

																																																2018		Novembro		Semanal		66.30		56.58		0.0663		0.05658		0.1001		0.0552

																																																2018		Dezembro		Semanal		65.83		57.44		0.06583		0.05744		0.0996		0.0563

																																																2019		Janeiro		Semanal		66.35		57.91		0.06635		0.05791		0.1002		0.0568

																																																2019		Fevereiro		Semanal		58.85		49.73		0.05885		0.04973		0.0913		0.0471

																																																2019		Março		Semanal		51.99		46.13		0.05199		0.04613		0.0832		0.0429

																																																2019		Abril		Semanal		52.24		48.64		0.05224		0.04864		0.0835		0.0458

																																																2019		Maio		Semanal		51.07		45.76		0.05107		0.04576		0.0821		0.0424

																																																2019		Junho		Semanal		48.10		46.18		0.0481		0.04618		0.0786		0.0429

																																																2019		Julho		Semanal		53.81		48.43		0.05381		0.04843		0.0854		0.0456

																																																2019		Agosto		Semanal		47.03		42.42		0.04703		0.04242		0.0773		0.0385

																																																2019		Setembro		Semanal		44.28		39.72		0.04428		0.03972		0.0741		0.0353

																																																2019		Outubro		Semanal		49.52		44.18		0.04952		0.04418		0.0803		0.0406

																																																2019		Novembro		Semanal		46.93		36.38		0.04693		0.03638		0.0772		0.0313

																																																2019		Dezembro		Semanal		39.02		27.40		0.03902		0.0274		0.0679		0.0207

																																																2020		Janeiro		Semanal		44.50		36.27		0.0445		0.03627		0.0743		0.0312

																																																2020		Fevereiro		Semanal		39.42		32.06		0.03942		0.03206		0.0683		0.0262

																																																2020		Março		Semanal		30.34		24.93		0.03034		0.02493		0.0576		0.0178

																																																2020		Abril		Semanal		19.23		15.82		0.01923		0.01582		0.0444		0.0070

																																																2020		Maio		Semanal		23.09		19.60		0.02309		0.0196		0.0490		0.0115

																																																2020		Junho		Semanal		32.16		28.75		0.03216		0.02875		0.0597		0.0223

																																																2020		Julho		Semanal		37.39		31.05		0.03739		0.03105		0.0659		0.0250

																																																2020		Agosto		Semanal		39.15		32.77		0.03915		0.03277		0.0680		0.0271

																																																2020		Setembro		Semanal		45.30		37.64		0.0453		0.03764		0.0753		0.0328

																																																2020		Outubro		Semanal		40.50		31.46		0.0405		0.03146		0.0696		0.0255

																																																2020		Novembro		Semanal		45.97		37.69		0.04597		0.03769		0.0761		0.0329

																																																2020		Dezembro		Semanal		46.97		35.69		0.04697		0.03569		0.0773		0.0305

																																																2021		Janeiro		Semanal		72.56		47.34		0.07256		0.04734		0.1075		0.0443

																																																2021		Fevereiro		Semanal		36.22		18.58		0.03622		0.01858		0.0645		0.0103

																																																2021		Março		Semanal		49.93		39.60		0.04993		0.0396		0.0808		0.0351

																																																2021		Abril		Semanal		68.28		60.8		0.06828		0.0608		0.1025		0.0602

																																																2021		Maio		Semanal		71.85		61.98		0.07185		0.06198		0.1067		0.0616

																																																2021		Junho		Semanal		87.10		78.5		0.0871		0.0785		0.1247		0.0812

																																																2021		Julho		Semanal		94.95		89.62		0.09495		0.08962		0.1340		0.0943

																																																2021		Agosto		Semanal		109.84		101.66		0.10984		0.10166		0.1517		0.1086

																																																2021		Setembro		Semanal		160.80		151.72		0.1608		0.15172		0.2119		0.1678

																																																2021		Outubro		Semanal		212.37		185.58		0.21237		0.18558		0.2730		0.2079

																																																2021		Novembro		Semanal		203.69		181.28		0.20369		0.18128		0.2627		0.2028

																																																2021		Dezembro		Semanal		256.14		217.07		0.25614		0.21707		0.3248		0.2451

																																																2022		Janeiro		Semanal		215.91		186.47		0.21591		0.18647		0.2772		0.2089

																																																2022		Fevereiro		Semanal		209.45		190.35		0.20945		0.19035		0.2695		0.2135

																																																																

																																																																

																																																																

																																																																

																																																																

																																																																

																																																																

																																																																

																																																																

																																																																















Tri

		Ciclo		Diario				ANO		20222		MÊS		Julho								P		0.2811		C		0.1675		V		0.1582

																																								ANO		P		C		V				Ano		Mês		Ciclo		P		C		V		KWh P		KWh C		KWh V		CEP		CEC		CEV

		ERp		ERc		ERv						CEP		=		ERp		x		PFC		x		(1+PT)		x		FA		+		(ERxCG)		+		(ERxTEPAi)				2017		0.2627		0.1029		0.0409				2017		Janeiro		Diario		80.92		75.92		63.41		0.0809		0.0759		0.0634		0.3711		0.2054		0.1286

		1		1		1								=		1.000		x		0.15128		x		1.16		x		1.02		+		0.005		+		0.0894				2018		0.2213		0.1032		0.0391				2017		Fevereiro		Diario		59.61		54.08		45.32		0.0596		0.0541		0.0453		0.3459		0.1796		0.1072

		PFC		PMD		Desvio+SAJ								=		0.2811																								2019		0.1825		0.0725		0.0331				2017		Março		Diario		48.23		44.37		41.75		0.0482		0.0444		0.0418		0.3325		0.1681		0.1030

						0.0065																																		2020		0.1844		0.0664		0.0173				2017		Abril		Diario		46.83		44.74		42.55		0.0468		0.0447		0.0426		0.3308		0.1685		0.1039

		FA										CEC		=		ERc		x		PFC		x		(1+PT)		x		FA		+		(ERxCG)		+		(ERxTEPAi)				2021		0.1987		0.0718		0.0198				2017		Maio		Diario		49.67		47.82		45.56		0.0497		0.0478		0.0456		0.3342		0.1722		0.1075

		1.02												=		1.000		x		0.14104		x		1.16		x		1.02		+		0.005		+		-0.0121				20221		0.1168		0.0223		0.008				2017		Junho		Diario		52.98		51.17		48.13		0.0530		0.0512		0.0481		0.3381		0.1761		0.1105

		PT												=		0.1675																								20222		0.0894		-0.0121		-0.0244				2017		Julho		Diario		51.9		49.81		46.07		0.0519		0.0498		0.0461		0.3368		0.1745		0.1081

		0.16																																																2017		Agosto		Diario		50.68		49.07		44.48		0.0507		0.0491		0.0445		0.3354		0.1737		0.1062

		CG										CEV		=		ERv		x		PFC		x		(1+PT)		x		FA		+		(ERxCG)		+		(ERxTEPAi)														2017		Setembro		Diario		51.35		49.78		47.69		0.0514		0.0498		0.0477		0.3361		0.1745		0.1100

		0.005												=		1.000		x		0.14363		x		1.16		x		1.02		+		0.005		+		-0.0244														2017		Outubro		Diario		62.61		58.34		53.38		0.0626		0.0583		0.0534		0.3495		0.1846		0.1168

		TEPAip		TEPAic		TEPAiv								=		0.1582																																		2017		Novembro		Diario		66.15		62.25		53.84		0.0662		0.0623		0.0538		0.3537		0.1892		0.1173

		0.0894		-0.0121		-0.0244																																												2017		Dezembro		Diario		68		63.11		52.32		0.0680		0.0631		0.0523		0.3558		0.1903		0.1155

																																																		2018		Janeiro		Diario		58.52		54.42		46.2		0.0585		0.0544		0.0462		0.3032		0.1803		0.1065

																																																		2018		Fevereiro		Diario		61.61		56.79		50.49		0.0616		0.0568		0.0505		0.3069		0.1831		0.1115

																																																		2018		Março		Diario		47.48		41.02		35.33		0.0475		0.0410		0.0353		0.2902		0.1644		0.0936

																																																		2018		Abril		Diario		45.73		43.36		40.77		0.0457		0.0434		0.0408		0.2881		0.1672		0.1000

																																																		2018		Maio		Diario		57.35		55.52		53.89		0.0574		0.0555		0.0539		0.3018		0.1816		0.1156

																																																		2018		Junho		Diario		60.7		59.08		56.97		0.0607		0.0591		0.0570		0.3058		0.1858		0.1192

																																																		2018		Julho		Diario		64.22		62.86		59.87		0.0642		0.0629		0.0599		0.3100		0.1903		0.1226

																																																		2018		Agosto		Diario		67.81		66.45		60.75		0.0678		0.0665		0.0608		0.3142		0.1945		0.1237

																																																		2018		Setembro		Diario		73.46		73.11		68.57		0.0735		0.0731		0.0686		0.3209		0.2024		0.1329

																																																		2018		Outubro		Diario		71.47		67.3		61.08		0.0715		0.0673		0.0611		0.3186		0.1955		0.1241

																																																		2018		Novembro		Diario		68.13		65.2		56.37		0.0681		0.0652		0.0564		0.3146		0.1930		0.1185

																																																		2018		Dezembro		Diario		66.66		64.96		56.85		0.0667		0.0650		0.0569		0.3129		0.1928		0.1191

																																																		2019		Janeiro		Diario		68.24		65.23		57.86		0.0682		0.0652		0.0579		0.2759		0.1624		0.1143

																																																		2019		Fevereiro		Diario		60.53		55.88		51.25		0.0605		0.0559		0.0513		0.2668		0.1513		0.1064

																																																		2019		Março		Diario		53.18		49.69		47.16		0.0532		0.0497		0.0472		0.2581		0.1440		0.1016

																																																		2019		Abril		Diario		53.04		51.27		49.08		0.0530		0.0513		0.0491		0.2579		0.1459		0.1039

																																																		2019		Maio		Diario		51.67		48.92		47.41		0.0517		0.0489		0.0474		0.2563		0.1431		0.1019

																																																		2019		Junho		Diario		49.56		46.7		46.7		0.0496		0.0467		0.0467		0.2538		0.1404		0.1010

																																																		2019		Julho		Diario		54.5		52.45		49.26		0.0545		0.0525		0.0493		0.2597		0.1472		0.1041

																																																		2019		Agosto		Diario		47.59		45.74		43.11		0.0476		0.0457		0.0431		0.2515		0.1393		0.0968

																																																		2019		Setembro		Diario		43.93		43.46		40.15		0.0439		0.0435		0.0402		0.2472		0.1366		0.0933

																																																		2019		Outubro		Diario		51.78		47.52		45.02		0.0518		0.0475		0.0450		0.2565		0.1414		0.0991

																																																		2019		Novembro		Diario		48.52		44.68		37.01		0.0485		0.0447		0.0370		0.2526		0.1381		0.0896

																																																		2019		Dezembro		Diario		40.25		37.1		27.63		0.0403		0.0371		0.0276		0.2428		0.1291		0.0785

																																																		2020		Janeiro		Diario		46.83		43.11		36.32		0.0468		0.0431		0.0363		0.2525		0.1301		0.0730

																																																		2020		Fevereiro		Diario		41.01		36.49		33.57		0.0410		0.0365		0.0336		0.2456		0.1223		0.0697

																																																		2020		Março		Diario		32.2		28.18		25.79		0.0322		0.0282		0.0258		0.2352		0.1124		0.0605

																																																		2020		Abril		Diario		20.03		18.09		16.44		0.0200		0.0181		0.0164		0.2208		0.1005		0.0494

																																																		2020		Maio		Diario		23.09		21.2		21.03		0.0231		0.0212		0.0210		0.2244		0.1042		0.0549

																																																		2020		Junho		Diario		32.07		30.15		30.6		0.0321		0.0302		0.0306		0.2350		0.1148		0.0662

																																																		2020		Julho		Diario		37.53		35.69		32.39		0.0375		0.0357		0.0324		0.2415		0.1213		0.0683

																																																		2020		Agosto		Diario		38.72		37.23		33.99		0.0387		0.0372		0.0340		0.2429		0.1231		0.0702

																																																		2020		Setembro		Diario		44.14		43.62		39.33		0.0441		0.0436		0.0393		0.2493		0.1307		0.0765

																																																		2020		Outubro		Diario		42.09		36.59		34		0.0421		0.0366		0.0340		0.2469		0.1224		0.0702

																																																		2020		Novembro		Diario		46.89		44.4		37.92		0.0469		0.0444		0.0379		0.2526		0.1316		0.0749

																																																		2020		Dezembro		Diario		49.67		45.54		35.49		0.0497		0.0455		0.0355		0.2559		0.1330		0.0720

																																																		2021		Janeiro		Diario		73.83		65.28		50.7		0.0738		0.0653		0.0507		0.2987		0.1617		0.0925

																																																		2021		Fevereiro		Diario		40.77		29.86		21.61		0.0408		0.0299		0.0216		0.2596		0.1198		0.0581

																																																		2021		Março		Diario		53.68		44.14		43.39		0.0537		0.0441		0.0434		0.2749		0.1367		0.0838

																																																		2021		Abril		Diario		65.39		64.06		65.73		0.0654		0.0641		0.0657		0.2888		0.1603		0.1103

																																																		2021		Maio		Diario		68.04		64.89		69.13		0.0680		0.0649		0.0691		0.2919		0.1613		0.1143

																																																		2021		Junho		Diario		84.44		82.46		83.68		0.0844		0.0825		0.0837		0.3113		0.1821		0.1315

																																																		2021		Julho		Diario		95.17		91.17		92.88		0.0952		0.0912		0.0929		0.3240		0.1924		0.1424

																																																		2021		Agosto		Diario		108.86		104.36		106.66		0.1089		0.1044		0.1067		0.3402		0.2080		0.1587

																																																		2021		Setembro		Diario		156.98		157.77		155.74		0.1570		0.1578		0.1557		0.3971		0.2712		0.2168

																																																		2021		Outubro		Diario		220.7		195.04		195.95		0.2207		0.1950		0.1960		0.4725		0.3153		0.2643

																																																		2021		Novembro		Diario		214.88		196.47		182.68		0.2149		0.1965		0.1827		0.4656		0.3170		0.2486

																																																		2021		Dezembro		Diario		267.43		247.28		214.15		0.2674		0.2473		0.2142		0.5278		0.3771		0.2859

																																																		20221		Janeiro		Diario		226.86		204.2		189.8		0.2269		0.2042		0.1898		0.3979		0.2766		0.2453

																																																		20221		Fevereiro		Diario		227.59		197.04		193.87		0.2276		0.1970		0.1939		0.3988		0.2681		0.2501

																																																		20221		Março		Diario		314.56		279.79		273.81		0.3146		0.2798		0.2738		0.5017		0.3660		0.3447

																																																		20221		Abril		Diario		188.28		183.37		202.15		0.1883		0.1834		0.2022		0.3523		0.2520		0.2599

																																																		20221		Maio		Diario		186.44		181.27		193.41		0.1864		0.1813		0.1934		0.3501		0.2495		0.2495

																																																		20222		Junho		Diario		171.72		161.82		176.6		0.1717		0.1618		0.1766		0.3053		0.1921		0.1972

																																																		20222		Julho		Diario		151.28		141.04		143.63		0.1513		0.1410		0.1436		0.2811		0.1675		0.1582

																																																		20222		Agosto		Diario		160.17		150.17		163.43		0.1602		0.1502		0.1634		0.2916		0.1783		0.1817

																																																																								

																																																																								

																																																																								

																																																																								

																																																																								

																																																																								

																																																																								

																																																																								

																																																																								

																																																																								

																																																																								

																																																																								



																																																		Ano		Mês		Ciclo		P		C		V		KWh P		KWh C		KWh V		CEP		CEC		CEV

																																																		2017		Janeiro		Semanal		82.6		78.45		62.08		0.0826		0.0785		0.0621		0.3731		0.2084		0.1270

																																																		2017		Fevereiro		Semanal		60.86		55.92		44.19		0.0609		0.0559		0.0442		0.3474		0.1818		0.1059

																																																		2017		Março		Semanal		49.07		46.45		39.74		0.0491		0.0465		0.0397		0.3335		0.1706		0.1006

																																																		2017		Abril		Semanal		48.26		46.36		41.47		0.0483		0.0464		0.0415		0.3325		0.1704		0.1027

																																																		2017		Maio		Semanal		50.15		48.99		44.62		0.0502		0.0490		0.0446		0.3347		0.1736		0.1064

																																																		2017		Junho		Semanal		53.75		51.93		47.65		0.0538		0.0519		0.0477		0.3390		0.1770		0.1100

																																																		2017		Julho		Semanal		53.14		50.78		45.75		0.0531		0.0508		0.0458		0.3383		0.1757		0.1077

																																																		2017		Agosto		Semanal		51.56		49.66		44.14		0.0516		0.0497		0.0441		0.3364		0.1743		0.1058

																																																		2017		Setembro		Semanal		52.78		50.83		46.81		0.0528		0.0508		0.0468		0.3378		0.1757		0.1090

																																																		2017		Outubro		Semanal		62.26		60		52.71		0.0623		0.0600		0.0527		0.3491		0.1866		0.1160

																																																		2017		Novembro		Semanal		66.65		63.51		53.1		0.0667		0.0635		0.0531		0.3543		0.1907		0.1164

																																																		2017		Dezembro		Semanal		69.33		65.06		51.89		0.0693		0.0651		0.0519		0.3574		0.1926		0.1150

																																																		2018		Janeiro		Semanal		57.9		54.99		46.38		0.0579		0.0550		0.0464		0.3025		0.1810		0.1067

																																																		2018		Fevereiro		Semanal		61.44		57.84		50.31		0.0614		0.0578		0.0503		0.3067		0.1843		0.1113

																																																		2018		Março		Semanal		49.38		42.87		33.75		0.0494		0.0429		0.0338		0.2924		0.1666		0.0917

																																																		2018		Abril		Semanal		47.17		46.05		38.59		0.0472		0.0461		0.0386		0.2898		0.1704		0.0975

																																																		2018		Maio		Semanal		58.36		56.87		52.6		0.0584		0.0569		0.0526		0.3030		0.1832		0.1140

																																																		2018		Junho		Semanal		61.89		60.17		56.11		0.0619		0.0602		0.0561		0.3072		0.1871		0.1182

																																																		2018		Julho		Semanal		65.74		63.74		59.22		0.0657		0.0637		0.0592		0.3118		0.1913		0.1219

																																																		2018		Agosto		Semanal		68.6		66.77		60.74		0.0686		0.0668		0.0607		0.3152		0.1949		0.1237

																																																		2018		Setembro		Semanal		74.66		73.72		68.46		0.0747		0.0737		0.0685		0.3223		0.2031		0.1328

																																																		2018		Outubro		Semanal		71.6		68.7		60.13		0.0716		0.0687		0.0601		0.3187		0.1972		0.1229

																																																		2018		Novembro		Semanal		67.9		65.69		56.58		0.0679		0.0657		0.0566		0.3143		0.1936		0.1187

																																																		2018		Dezembro		Semanal		66.96		65.42		57.44		0.0670		0.0654		0.0574		0.3132		0.1933		0.1198

																																																		2019		Janeiro		Semanal		67.95		65.74		57.91		0.0680		0.0657		0.0579		0.2756		0.1630		0.1143

																																																		2019		Fevereiro		Semanal		61.2		57.98		49.73		0.0612		0.0580		0.0497		0.2676		0.1538		0.1046

																																																		2019		Março		Semanal		53.69		51.36		46.13		0.0537		0.0514		0.0461		0.2587		0.1460		0.1004

																																																		2019		Abril		Semanal		53.53		51.99		48.64		0.0535		0.0520		0.0486		0.2585		0.1467		0.1033

																																																		2019		Maio		Semanal		52.86		50.72		45.76		0.0529		0.0507		0.0458		0.2577		0.1452		0.0999

																																																		2019		Junho		Semanal		49.14		47.9		46.18		0.0491		0.0479		0.0462		0.2533		0.1419		0.1004

																																																		2019		Julho		Semanal		55.76		53.43		48.43		0.0558		0.0534		0.0484		0.2612		0.1484		0.1031

																																																		2019		Agosto		Semanal		47.88		46.87		42.42		0.0479		0.0469		0.0424		0.2518		0.1406		0.0960

																																																		2019		Setembro		Semanal		45.02		44.13		39.72		0.0450		0.0441		0.0397		0.2485		0.1374		0.0928

																																																		2019		Outubro		Semanal		51.03		48.95		44.18		0.0510		0.0490		0.0442		0.2556		0.1431		0.0981

																																																		2019		Novembro		Semanal		49.28		46.07		36.38		0.0493		0.0461		0.0364		0.2535		0.1397		0.0888

																																																		2019		Dezembro		Semanal		41.85		37.96		27.4		0.0419		0.0380		0.0274		0.2447		0.1301		0.0782

																																																		2020		Janeiro		Semanal		46.66		43.68		36.27		0.0467		0.0437		0.0363		0.2523		0.1308		0.0729

																																																		2020		Fevereiro		Semanal		41.99		38.49		32.06		0.0420		0.0385		0.0321		0.2468		0.1246		0.0679

																																																		2020		Março		Semanal		32.41		29.56		24.93		0.0324		0.0296		0.0249		0.2354		0.1141		0.0595

																																																		2020		Abril		Semanal		19.2		19.24		15.82		0.0192		0.0192		0.0158		0.2198		0.1019		0.0487

																																																		2020		Maio		Semanal		23.62		22.99		19.6		0.0236		0.0230		0.0196		0.2250		0.1063		0.0532

																																																		2020		Junho		Semanal		33.17		31.96		28.75		0.0332		0.0320		0.0288		0.2363		0.1169		0.0640

																																																		2020		Julho		Semanal		39.02		37.07		31.05		0.0390		0.0371		0.0311		0.2433		0.1230		0.0667

																																																		2020		Agosto		Semanal		40.08		38.97		32.77		0.0401		0.0390		0.0328		0.2445		0.1252		0.0688

																																																		2020		Setembro		Semanal		46.11		45.15		37.64		0.0461		0.0452		0.0376		0.2516		0.1325		0.0745

																																																		2020		Outubro		Semanal		43.03		39.57		31.46		0.0430		0.0396		0.0315		0.2480		0.1259		0.0672

																																																		2020		Novembro		Semanal		47.36		45.44		37.69		0.0474		0.0454		0.0377		0.2531		0.1329		0.0746

																																																		2020		Dezembro		Semanal		49.36		46.06		35.69		0.0494		0.0461		0.0357		0.2555		0.1336		0.0722

																																																		2021		Janeiro		Semanal		78.57		70.35		47.34		0.0786		0.0704		0.0473		0.3044		0.1677		0.0885

																																																		2021		Fevereiro		Semanal		41.83		34.13		18.58		0.0418		0.0341		0.0186		0.2609		0.1249		0.0545

																																																		2021		Março		Semanal		54.11		48.35		39.6		0.0541		0.0484		0.0396		0.2754		0.1417		0.0793

																																																		2021		Abril		Semanal		76.42		71.6		61.19		0.0764		0.0716		0.0612		0.3018		0.1692		0.1049

																																																		2021		Maio		Semanal		71.18		71.98		61.98		0.07118		0.07198		0.06198		0.29561		0.16966		0.10583

																																																		2021		Junho		Semanal		87.3		87.06		78.5		0.08730		0.08706		0.07850		0.31468		0.18750		0.12537

																																																		2021		Julho		Semanal		96.91		94.58		89.62		0.09691		0.09458		0.08962		0.32605		0.19640		0.13853

																																																		2021		Agosto		Semanal		109.31		109.94		101.66		0.10931		0.10994		0.10166		0.34073		0.21457		0.15277

																																																		2021		Setembro		Semanal		158.18		161.31		151.72		0.15818		0.16131		0.15172		0.39855		0.27535		0.21201

																																																		2021		Outubro		Semanal		218.98		209.96		195.58		0.21898		0.20996		0.19558		0.47049		0.33292		0.26390

																																																		2021		Novembro		Semanal		208.98		201.7		181.28		0.20898		0.20170		0.18128		0.45866		0.32314		0.24698

																																																		2021		Dezembro		Semanal		261.4		252.44		212.73		0.26140		0.25244		0.21273		0.52068		0.38318		0.28419

																																																		20221		Janeiro		Semanal		223.92		212.97		186.47		0.22392		0.21297		0.18647		0.39443		0.28698		0.24132

																																																		20221		Fevereiro		Semanal		218.77		205.97		190.35		0.21877		0.20597		0.19035		0.38834		0.27869		0.24591

																																																		20221		Março		Semanal		309.33		290.2		267.16		0.30933		0.29020		0.26716		0.49549		0.37836		0.33679

																																																		20221		Abril		Semanal		183.3		200.47		185.2		0.18330		0.20047		0.18520		0.34637		0.27219		0.23982

																																																		20221		Maio		Semanal		180.81		192.84		182.87		0.18081		0.19284		0.18287		0.34343		0.26316		0.23706

																																																		20221		Junho		Semanal		162.65		172.95		167.57		0.16265		0.17295		0.16757		0.32194		0.23963		0.21896

																																																		20222		Julho		Semanal		149.22		148.36		138.62		0.14922		0.14836		0.13862		0.27865		0.17613		0.15231

																																																		20222		Agosto		Semanal		142.23		160.87		156.8		0.14223		0.16087		0.15680		0.27038		0.19093		0.17382

																																																																								

																																																																								

																																																																								

																																																																								

																																																																								

																																																																								

																																																																								

																																																																								

																																																																								

																																																																								





Tetra

		Ciclo		Diario				ANO		20221		MÊS		Março								P		0.2718		C		0.3142		V		0.3189		SV		0.2910						Tensão		MT

																																						ANO		Tensão		Periodo		P		C		V		SV				Ano		Mês		Ciclo		P		C		V		SV		KWh P		KWh C		KWh V		KWh SV		CEP		CEC		CEV		CESV

		ERhp		ERhc		ERhv		ERhsv				CEP		=		ERhp		x		PFMh		x		(1+PTh)		+		(ERhpxCG)		+		(ERhpxTEPAi)						2017		MT		Inverno		0.0463		0.0401		0.0221		0.0212				2017		Janeiro		Diario		80.92		75.92		67.75		56.9		0.0809		0.0759		0.0678		0.0569		0.1457		0.1341		0.1073		0.0947

		1		1		1		1						=		1.000		x		0.32106		x		1.08		+		0.005		+		-0.07990						2018		MT		Inverno		0.049		0.0413		0.0221		0.0214				2017		Fevereiro		Diario		59.61		54.08		48.49		40.57		0.0596		0.0541		0.0485		0.0406		0.1227		0.1105		0.0865		0.0770

		PFMh		PMDh		Cscreenh		SAJh						=		0.2718																						2019		MT		Inverno		0.0499		0.0387		0.0143		0.0136				2017		Março		Diario		48.23		44.37		43.13		39.69		0.0482		0.0444		0.0431		0.0397		0.1104		0.1000		0.0807		0.0761

						0.0005		0.006																														2020		MT		Inverno		0.0567		0.0407		0.0146		0.014				2017		Abril		Diario		46.83		44.74		43.27		41.45		0.0468		0.0447		0.0433		0.0415		0.1086		0.1001		0.0808		0.0782

		PTh										CEC		=		ERhc		x		PFMh		x		(1+PTh)		+		(ERhcxCG)		+		(ERhcxTEPAi)						2021		MT		Inverno		0.055		0.0397		0.0143		0.0136				2017		Maio		Diario		49.67		47.82		46.35		44.37		0.0497		0.0478		0.0464		0.0444		0.1117		0.1035		0.0841		0.0813

		0,08												=		1.000		x		0.28629		x		1.08		+		0.005		+		0.00000						20221		MT		Inverno		-0.0799		0		0		0				2017		Junho		Diario		52.98		51.17		48.91		46.95		0.0530		0.0512		0.0489		0.0470		0.1152		0.1071		0.0868		0.0841

		CG												=		0.3142																						20222		MT		Inverno		-0.0287		-0.0293		-0.0308		-0.0308				2017		Julho		Diario		51.9		49.81		47.08		44.55		0.0519		0.0498		0.0471		0.0446		0.1141		0.1056		0.0849		0.0815

		0.005																																																				2017		Agosto		Diario		50.68		49.07		45.58		42.83		0.0507		0.0491		0.0456		0.0428		0.1128		0.1048		0.0832		0.0797

		TEPAip		TEPAic		TEPAiv		TEPAisv				CEV		=		ERhv		x		PFMh		x		(1+PTh)		+		(ERhvxCG)		+		(ERhvxTEPAi)						ANO		Tensão		Periodo		P		C		V		SV				2017		Setembro		Diario		51.35		49.78		48.41		46.62		0.0514		0.0498		0.0484		0.0466		0.1135		0.1056		0.0863		0.0838

		-0.0799		0		0		0						=		1.000		x		0.29067		x		1.08		+		0.005		+		0.00000						2017		MT		Verão		0.046		0.0398		0.022		0.0214				2017		Outubro		Diario		62.61		58.34		54.47		51.74		0.0626		0.0583		0.0545		0.0517		0.1259		0.1151		0.0929		0.0891

														=		0.3189																						2018		MT		Verão		0.0487		0.041		0.022		0.0215				2017		Novembro		Diario		66.15		62.25		56.77		49.44		0.0662		0.0623		0.0568		0.0494		0.1298		0.1194		0.0954		0.0866

																																						2019		MT		Verão		0.0496		0.0384		0.0142		0.0137				2017		Dezembro		Diario		68		63.11		55.43		47.66		0.0680		0.0631		0.0554		0.0477		0.1318		0.1203		0.0940		0.0847

												CESV		=		ERhsv		x		PFMh		x		(1+PTh)		+		(ERhsvxCG)		+		(ERhsvxTEPAi)						2020		MT		Verão		0.0564		0.0404		0.0145		0.0141				2018		Janeiro		Diario		58.52		54.42		49.49		41.26		0.0585		0.0544		0.0495		0.0413		0.1242		0.1121		0.0876		0.0780

														=		1.000		x		0.26478		x		1.08		+		0.005		+		0.00000						2021		MT		Verão		0.0548		0.0394		0.0142		0.0137				2018		Fevereiro		Diario		61.61		56.79		53.35		46.2		0.0616		0.0568		0.0534		0.0462		0.1276		0.1147		0.0917		0.0833

														=		0.2910																						20221		MT		Verão		-0.0799		0		0		0				2018		Março		Diario		47.48		41.02		37.21		32.49		0.0475		0.0410		0.0372		0.0325		0.1123		0.0976		0.0743		0.0685

																																						20222		MT		Verão		-0.0287		-0.0293		-0.0308		-0.0308				2018		Abril		Diario		45.73		43.36		41.59		39.55		0.0457		0.0434		0.0416		0.0396		0.1101		0.0998		0.0789		0.0762

																																																						2018		Maio		Diario		57.35		55.52		54.66		52.74		0.0574		0.0555		0.0547		0.0527		0.1227		0.1130		0.0931		0.0905

																																						ANO		Tensão		Periodo		P		C		V		SV				2018		Junho		Diario		60.7		59.08		57.67		55.93		0.0607		0.0591		0.0577		0.0559		0.1263		0.1168		0.0963		0.0939

																																						2017		BTE		Inverno		0.0685		0.0592		0.0307		0.0282				2018		Julho		Diario		64.22		62.86		60.58		58.79		0.0642		0.0629		0.0606		0.0588		0.1301		0.1209		0.0994		0.0970

																																						2018		BTE		Inverno		0.0721		0.0612		0.0305		0.0282				2018		Agosto		Diario		67.81		66.45		61.86		59.1		0.0678		0.0665		0.0619		0.0591		0.1340		0.1248		0.1008		0.0973

																																						2019		BTE		Inverno		0.0742		0.0531		0.0215		0.0192				2018		Setembro		Diario		73.46		73.11		69.27		67.52		0.0735		0.0731		0.0693		0.0675		0.1401		0.1320		0.1088		0.1064

																																						2020		BTE		Inverno		0.0846		0.055		0.0209		0.0186				2018		Outubro		Diario		71.47		67.3		62.56		58.87		0.0715		0.0673		0.0626		0.0589		0.1382		0.1260		0.1017		0.0970

																																						2021		BTE		Inverno		0.0914		0.0599		0.0213		0.019				2018		Novembro		Diario		68.13		65.2		59.21		52.11		0.0681		0.0652		0.0592		0.0521		0.1346		0.1237		0.0981		0.0897

																																						20221		BTE		Inverno		-0.0182		0.0047		0.0037		0.0022				2018		Dezembro		Diario		66.66		64.96		59.6		52.73		0.0667		0.0650		0.0596		0.0527		0.1330		0.1235		0.0985		0.0904

																																						20222		BTE		Inverno		-0.0135		-0.015		-0.0178		-0.0193				2019		Janeiro		Diario		68.24		65.23		60.86		53.36		0.0682		0.0652		0.0609		0.0534		0.1356		0.1212		0.0920		0.0832

																																																						2019		Fevereiro		Diario		60.53		55.88		54.07		47.02		0.0605		0.0559		0.0541		0.0470		0.1273		0.1111		0.0847		0.0764

																																						ANO		Tensão		Periodo		P		C		V		SV				2019		Março		Diario		53.18		49.69		48.63		44.96		0.0532		0.0497		0.0486		0.0450		0.1194		0.1044		0.0788		0.0742

																																						2017		BTE		Verão		0.0685		0.0592		0.0307		0.0282				2019		Abril		Diario		53.04		51.27		50.21		47.38		0.0530		0.0513		0.0502		0.0474		0.1189		0.1058		0.0804		0.0769

																																						2018		BTE		Verão		0.0713		0.0608		0.03		0.0283				2019		Maio		Diario		51.67		48.92		48.03		46.49		0.0517		0.0489		0.0480		0.0465		0.1174		0.1033		0.0781		0.0759

																																						2019		BTE		Verão		0.0734		0.0527		0.021		0.0193				2019		Junho		Diario		49.56		46.7		47.52		45.47		0.0496		0.0467		0.0475		0.0455		0.1151		0.1009		0.0775		0.0748

																																						2020		BTE		Verão		0.0838		0.0546		0.0204		0.0187				2019		Julho		Diario		54.5		52.45		50.41		47.54		0.0545		0.0525		0.0504		0.0475		0.1205		0.1071		0.0807		0.0771

																																						2021		BTE		Verão		0.0907		0.0595		0.0208		0.0191				2019		Agosto		Diario		47.59		45.74		43.97		41.81		0.0476		0.0457		0.0440		0.0418		0.1130		0.0998		0.0737		0.0709

																																						20221		BTE		Verão		-0.0182		0.0047		0.0037		0.0022				2019		Setembro		Diario		43.93		43.46		40.99		38.89		0.0439		0.0435		0.0410		0.0389		0.1091		0.0974		0.0705		0.0677

																																						20222		BTE		Verão		-0.0135		-0.015		-0.0178		-0.0193				2019		Outubro		Diario		51.78		47.52		46.13		43.35		0.0518		0.0475		0.0461		0.0434		0.1178		0.1020		0.0761		0.0724

																																																						2019		Novembro		Diario		48.52		44.68		39.5		33.27		0.0485		0.0447		0.0395		0.0333		0.1143		0.0990		0.0690		0.0616

																																																						2019		Dezembro		Diario		40.25		37.1		30.21		23.76		0.0403		0.0371		0.0302		0.0238		0.1054		0.0908		0.0589		0.0513

																																																						2020		Janeiro		Diario		46.83		43.11		38.67		32.8		0.0468		0.0431		0.0387		0.0328		0.1193		0.0993		0.0684		0.0614

																																																						2020		Fevereiro		Diario		41.01		36.49		35.14		31.22		0.0410		0.0365		0.0351		0.0312		0.1130		0.0921		0.0646		0.0597

																																																						2020		Março		Diario		32.2		28.18		27.07		23.86		0.0322		0.0282		0.0271		0.0239		0.1035		0.0832		0.0559		0.0518

																																																						2020		Abril		Diario		20.03		18.09		16.94		15.69		0.0200		0.0181		0.0169		0.0157		0.0901		0.0720		0.0448		0.0431

																																																						2020		Maio		Diario		23.09		21.2		21.5		20.31		0.0231		0.0212		0.0215		0.0203		0.0934		0.0753		0.0497		0.0481

																																																						2020		Junho		Diario		32.07		30.15		30.95		30.07		0.0321		0.0302		0.0310		0.0301		0.1031		0.0850		0.0599		0.0586

																																																						2020		Julho		Diario		37.53		35.69		33.08		31.35		0.0375		0.0357		0.0331		0.0314		0.1090		0.0910		0.0622		0.0600

																																																						2020		Agosto		Diario		38.72		37.23		34.64		33.02		0.0387		0.0372		0.0346		0.0330		0.1102		0.0926		0.0639		0.0618

																																																						2020		Setembro		Diario		44.14		43.62		39.68		38.81		0.0441		0.0436		0.0397		0.0388		0.1161		0.0995		0.0694		0.0680

																																																						2020		Outubro		Diario		42.09		36.59		34.91		32.63		0.0421		0.0366		0.0349		0.0326		0.1142		0.0922		0.0643		0.0613

																																																						2020		Novembro		Diario		46.89		44.4		39.72		35.21		0.0469		0.0444		0.0397		0.0352		0.1194		0.1007		0.0695		0.0640

																																																						2020		Dezembro		Diario		49.67		45.54		38.65		30.74		0.0497		0.0455		0.0387		0.0307		0.1224		0.1019		0.0684		0.0592

																																																						2021		Janeiro		Diario		73.83		65.28		55.26		43.86		0.0738		0.0653		0.0553		0.0439		0.1468		0.1222		0.0860		0.0730

																																																						2021		Fevereiro		Diario		40.77		29.86		25		16.53		0.0408		0.0299		0.0250		0.0165		0.1111		0.0840		0.0533		0.0435

																																																						2021		Março		Diario		53.68		44.14		45.34		40.47		0.0537		0.0441		0.0453		0.0405		0.1250		0.0994		0.0753		0.0693

																																																						2021		Abril		Diario		65.39		64.06		66.94		63.91		0.0654		0.0641		0.0669		0.0639		0.1374		0.1206		0.0985		0.0947

																																																						2021		Maio		Diario		68.04		64.89		69.49		68.6		0.0680		0.0649		0.0695		0.0686		0.1403		0.1215		0.1013		0.0998

																																																						2021		Junho		Diario		84.44		82.46		84.02		83.18		0.0844		0.0825		0.0840		0.0832		0.1580		0.1405		0.1170		0.1156

																																																						2021		Julho		Diario		95.17		91.17		93.34		92.18		0.0952		0.0912		0.0933		0.0922		0.1696		0.1499		0.1270		0.1253

																																																						2021		Agosto		Diario		108.86		104.36		107.48		105.44		0.1089		0.1044		0.1075		0.1054		0.1844		0.1641		0.1423		0.1396

																																																						2021		Setembro		Diario		156.98		157.77		156.92		153.96		0.1570		0.1578		0.1569		0.1540		0.2364		0.2218		0.1957		0.1920

																																																						2021		Outubro		Diario		220.7		195.04		198.97		191.42		0.2207		0.1950		0.1990		0.1914		0.3054		0.2624		0.2412		0.2324

																																																						2021		Novembro		Diario		214.88		196.47		192.17		168.45		0.2149		0.1965		0.1922		0.1685		0.2991		0.2639		0.2339		0.2075

																																																						2021		Dezembro		Diario		267.43		247.28		228.5		192.62		0.2674		0.2473		0.2285		0.1926		0.3558		0.3188		0.2731		0.2336

																																																						20221		Janeiro		Diario		226.86		204.2		198.09		177.37		0.2269		0.2042		0.1981		0.1774		0.1771		0.2326		0.2260		0.2036

																																																						20221		Fevereiro		Diario		227.59		197.04		204.19		178.38		0.2276		0.1970		0.2042		0.1784		0.1779		0.2248		0.2325		0.2047

																																																						20221		Março		Diario		314.56		279.79		284.17		258.28		0.3146		0.2798		0.2842		0.2583		0.2718		0.3142		0.3189		0.2910

																																																						20221		Abril		Diario		188.28		183.37		203.09		200.73		0.1883		0.1834		0.2031		0.2007		0.1355		0.2101		0.2314		0.2288

																																																						20221		Maio		Diario		186.44		181.27		192.18		195.27		0.1864		0.1813		0.1922		0.1953		0.1335		0.2078		0.2196		0.2229

																																																						20221		Junho		Diario		171.72		161.82		176.88		176.17		0.1717		0.1618		0.1769		0.1762		0.1176		0.1868		0.2031		0.2023

																																																						20222		Julho		Diario		151.28		141.04		144.41		142.45		0.1513		0.1410		0.1444		0.1425		0.1467		0.1350		0.1372		0.1351

																																																						20222		Agosto		Diario		160.17		150.17		165.71		160.01		0.1602		0.1502		0.1657		0.1600		0.1563		0.1449		0.1602		0.1540

																																																																																		

																																																																																		

																																																																																		

																																																																																		

																																																																																		



																																																						Ano		Mês		Ciclo		P		C		V		SV		KWh P		KWh C		KWh V		KWh SV		CEP		CEC		CEV		CESV

																																																						2017		Janeiro		Semanal		82.6		78.45		65.04		56.9		0.0826		0.0785		0.0650		0.0569		0.0213		0.0967		0.0823		0.0735

																																																						2017		Fevereiro		Semanal		60.86		55.92		46.31		40.57		0.0609		0.0559		0.0463		0.0406		-0.0022		0.0724		0.0620		0.0558

																																																						2017		Março		Semanal		49.07		46.45		39.76		39.69		0.0491		0.0465		0.0398		0.0397		-0.0149		0.0622		0.0550		0.0549

																																																						2017		Abril		Semanal		48.26		46.36		41.47		41.45		0.0483		0.0464		0.0415		0.0415		-0.0158		0.0621		0.0568		0.0568

																																																						2017		Maio		Semanal		50.15		48.99		44.77		44.37		0.0502		0.0490		0.0448		0.0444		-0.0137		0.0649		0.0604		0.0599

																																																						2017		Junho		Semanal		53.75		51.93		48.07		46.95		0.0538		0.0519		0.0481		0.0470		-0.0098		0.0681		0.0639		0.0627

																																																						2017		Julho		Semanal		53.14		50.78		46.41		44.55		0.0531		0.0508		0.0464		0.0446		-0.0105		0.0669		0.0621		0.0601

																																																						2017		Agosto		Semanal		51.56		49.66		44.95		42.83		0.0516		0.0497		0.0450		0.0428		-0.0122		0.0657		0.0606		0.0583

																																																						2017		Setembro		Semanal		52.78		50.83		46.92		46.62		0.0528		0.0508		0.0469		0.0466		-0.0109		0.0669		0.0627		0.0624

																																																						2017		Outubro		Semanal		62.26		60		53.26		51.74		0.0623		0.0600		0.0533		0.0517		-0.0006		0.0768		0.0695		0.0679

																																																						2017		Novembro		Semanal		66.65		63.51		55.32		49.44		0.0667		0.0635		0.0553		0.0494		0.0041		0.0806		0.0718		0.0654

																																																						2017		Dezembro		Semanal		69.33		65.06		54.19		47.66		0.0693		0.0651		0.0542		0.0477		0.0070		0.0823		0.0705		0.0635

																																																						2018		Janeiro		Semanal		57.9		54.99		49.54		41.26		0.0579		0.0550		0.0495		0.0413		-0.0053		0.0714		0.0655		0.0566

																																																						2018		Fevereiro		Semanal		61.44		57.84		52.7		46.2		0.0614		0.0578		0.0527		0.0462		-0.0015		0.0745		0.0689		0.0619

																																																						2018		Março		Semanal		49.38		42.87		34.48		32.49		0.0494		0.0429		0.0345		0.0325		-0.0145		0.0583		0.0493		0.0471

																																																						2018		Abril		Semanal		47.17		46.05		38.06		39.55		0.0472		0.0461		0.0381		0.0396		-0.0169		0.0618		0.0531		0.0547

																																																						2018		Maio		Semanal		58.36		56.87		52.52		52.74		0.0584		0.0569		0.0525		0.0527		-0.0049		0.0734		0.0687		0.0690

																																																						2018		Junho		Semanal		61.89		60.17		56.22		55.93		0.0619		0.0602		0.0562		0.0559		-0.0010		0.0770		0.0727		0.0724

																																																						2018		Julho		Semanal		65.74		63.74		59.46		58.79		0.0657		0.0637		0.0595		0.0588		0.0031		0.0809		0.0762		0.0755

																																																						2018		Agosto		Semanal		68.6		66.77		61.75		59.1		0.0686		0.0668		0.0618		0.0591		0.0062		0.0841		0.0787		0.0758

																																																						2018		Setembro		Semanal		74.66		73.72		68.96		67.52		0.0747		0.0737		0.0690		0.0675		0.0128		0.0916		0.0865		0.0849

																																																						2018		Outubro		Semanal		71.6		68.7		60.91		58.87		0.0716		0.0687		0.0609		0.0589		0.0094		0.0862		0.0778		0.0756

																																																						2018		Novembro		Semanal		67.9		65.69		59.3		52.11		0.0679		0.0657		0.0593		0.0521		0.0055		0.0830		0.0761		0.0683

																																																						2018		Dezembro		Semanal		66.96		65.42		60.01		52.73		0.0670		0.0654		0.0600		0.0527		0.0044		0.0827		0.0768		0.0690

																																																						2019		Janeiro		Semanal		67.95		65.74		60.72		53.36		0.0680		0.0657		0.0607		0.0534		0.0055		0.0830		0.0776		0.0696

																																																						2019		Fevereiro		Semanal		61.2		57.98		51.31		47.02		0.0612		0.0580		0.0513		0.0470		-0.0018		0.0746		0.0674		0.0628

																																																						2019		Março		Semanal		53.69		51.36		46.77		44.96		0.0537		0.0514		0.0468		0.0450		-0.0099		0.0675		0.0625		0.0606

																																																						2019		Abril		Semanal		53.53		51.99		49.4		47.38		0.0535		0.0520		0.0494		0.0474		-0.0101		0.0682		0.0654		0.0632

																																																						2019		Maio		Semanal		52.86		50.72		45.3		46.49		0.0529		0.0507		0.0453		0.0465		-0.0108		0.0668		0.0609		0.0622

																																																						2019		Junho		Semanal		49.14		47.9		46.56		45.47		0.0491		0.0479		0.0466		0.0455		-0.0148		0.0638		0.0623		0.0611

																																																						2019		Julho		Semanal		55.76		53.43		48.98		47.54		0.0558		0.0534		0.0490		0.0475		-0.0077		0.0697		0.0649		0.0634

																																																						2019		Agosto		Semanal		47.88		46.87		42.77		41.81		0.0479		0.0469		0.0428		0.0418		-0.0162		0.0626		0.0582		0.0572

																																																						2019		Setembro		Semanal		45.02		44.13		40.18		38.89		0.0450		0.0441		0.0402		0.0389		-0.0193		0.0597		0.0554		0.0540

																																																						2019		Outubro		Semanal		51.03		48.95		44.7		43.35		0.0510		0.0490		0.0447		0.0434		-0.0128		0.0649		0.0603		0.0588

																																																						2019		Novembro		Semanal		49.28		46.07		38.18		33.27		0.0493		0.0461		0.0382		0.0333		-0.0147		0.0618		0.0533		0.0480

																																																						2019		Dezembro		Semanal		41.85		37.96		29.48		23.76		0.0419		0.0380		0.0295		0.0238		-0.0227		0.0530		0.0439		0.0377

																																																						2020		Janeiro		Semanal		46.66		43.68		38.41		32.8		0.0467		0.0437		0.0384		0.0328		-0.0175		0.0592		0.0535		0.0474

																																																						2020		Fevereiro		Semanal		41.99		38.49		32.53		31.22		0.0420		0.0385		0.0325		0.0312		-0.0225		0.0536		0.0472		0.0457

																																																						2020		Março		Semanal		32.41		29.56		25.54		23.86		0.0324		0.0296		0.0255		0.0239		-0.0329		0.0439		0.0396		0.0378

																																																						2020		Abril		Semanal		19.2		19.24		15.9		15.69		0.0192		0.0192		0.0159		0.0157		-0.0471		0.0328		0.0292		0.0290

																																																						2020		Maio		Semanal		23.62		22.99		19.22		20.31		0.0236		0.0230		0.0192		0.0203		-0.0424		0.0368		0.0328		0.0340

																																																						2020		Junho		Semanal		33.17		31.96		27.96		30.07		0.0332		0.0320		0.0280		0.0301		-0.0321		0.0465		0.0422		0.0445

																																																						2020		Julho		Semanal		39.02		37.07		30.86		31.35		0.0390		0.0371		0.0309		0.0314		-0.0257		0.0521		0.0453		0.0459

																																																						2020		Agosto		Semanal		40.08		38.97		32.63		33.02		0.0401		0.0390		0.0326		0.0330		-0.0246		0.0541		0.0473		0.0477

																																																						2020		Setembro		Semanal		46.11		45.15		36.93		38.81		0.0461		0.0452		0.0369		0.0388		-0.0181		0.0608		0.0519		0.0539

																																																						2020		Outubro		Semanal		43.03		39.57		30.77		32.63		0.0430		0.0396		0.0308		0.0326		-0.0214		0.0548		0.0453		0.0473

																																																						2020		Novembro		Semanal		47.36		45.44		39.07		35.21		0.0474		0.0454		0.0391		0.0352		-0.0167		0.0611		0.0542		0.0500

																																																						2020		Dezembro		Semanal		49.36		46.06		38.74		30.74		0.0494		0.0461		0.0387		0.0307		-0.0146		0.0618		0.0539		0.0452

																																																						2021		Janeiro		Semanal		78.57		70.35		49.24		43.86		0.0786		0.0704		0.0492		0.0439		0.0170		0.0880		0.0652		0.0594

																																																						2021		Fevereiro		Semanal		41.83		34.13		19.77		16.53		0.0418		0.0341		0.0198		0.0165		-0.0227		0.0489		0.0334		0.0299

																																																						2021		Março		Semanal		54.11		48.35		39.06		40.47		0.0541		0.0484		0.0391		0.0405		-0.0094		0.0642		0.0542		0.0557

																																																						2021		Abril		Semanal		68.04		68.33		58.92		63.91		0.0680		0.0683		0.0589		0.0639		0.0056		0.0858		0.0757		0.0810

																																																						2021		Maio		Semanal		71.18		71.98		58.38		68.6		0.0712		0.0720		0.0584		0.0686		0.0090		0.0898		0.0751		0.0861

																																																						2021		Junho		Semanal		87.3		87.06		75.66		83.18		0.0873		0.0871		0.0757		0.0832		0.0264		0.1060		0.0937		0.1019

																																																						2021		Julho		Semanal		96.91		94.58		88.11		92.18		0.0969		0.0946		0.0881		0.0922		0.0368		0.1142		0.1072		0.1116

																																																						2021		Agosto		Semanal		109.31		109.94		99.5		105.44		0.1093		0.1099		0.0995		0.1054		0.0502		0.1308		0.1195		0.1259

																																																						2021		Setembro		Semanal		158.18		161.31		150.36		153.98		0.1582		0.1613		0.1504		0.1540		0.1030		0.1862		0.1744		0.1783

																																																						2021		Outubro		Semanal		218.98		209.96		182.4		191.42		0.2190		0.2100		0.1824		0.1914		0.1686		0.2388		0.2090		0.2188

																																																						2021		Novembro		Semanal		208.98		201.7		189.06		168.45		0.2090		0.2017		0.1891		0.1685		0.1578		0.2299		0.2162		0.1939

																																																						2021		Dezembro		Semanal		261.4		252.44		225.5		192.62		0.2614		0.2524		0.2255		0.1926		0.2144		0.2847		0.2556		0.2200

																																																						20221		Janeiro		Semanal		223.92		212.97		191.42		177.37		0.2239		0.2130		0.1914		0.1774		0.1740		0.2420		0.2188		0.2036

																																																						20221		Fevereiro		Semanal		218.77		205.97		197.33		178.38		0.2188		0.2060		0.1973		0.1784		0.1684		0.2345		0.2251		0.2047

																																																						20221		Março		Semanal		309.33		290.2		272.64		258.28		0.3093		0.2902		0.2726		0.2583		0.2662		0.3254		0.3065		0.2910

																																																						20221		Abril		Semanal		183.3		200.47		176.25		200.73		0.1833		0.2005		0.1763		0.2007		0.1301		0.2285		0.2024		0.2288

																																																						20221		Maio		Semanal		180.81		192.84		175.82		195.27		0.1808		0.1928		0.1758		0.1953		0.1274		0.2203		0.2019		0.2229

																																																						20221		Junho		Semanal		162.65		172.95		162.36		176.17		0.1627		0.1730		0.1624		0.1762		0.1078		0.1988		0.1874		0.2023

																																																						20222		Julho		Semanal		149.22		148.36		136.54		142.45		0.1492		0.1484		0.1365		0.1425		0.0933		0.1722		0.1595		0.1659

																																																						20222		Agosto		Semanal		142.23		160.87		154.83		160.01		0.1422		0.1609		0.1548		0.1600		0.0857		0.1858		0.1792		0.1848

																																																																																		

																																																																																		

																																																																																		

																																																																																		

																																																																																		





Det 3

																												Medido		Consumo		Valor				Social				Energia ponta medido				Energia activa ponta medido				SIM

																				0		0		0				Energia ponta medido		0		0.00				NÃO				Energia cheias medido				Energia activa cheias medido				NÃO

																				0		0		0				Energia cheias medido		0		0.00								Energia vazio medido				Energia activa vazio medido

																				0		0		0				Energia vazio medido		0		0.00

																				0		0		0				Redes ponta medido		0		0.00

																				0		0		0				Redes cheias medido		0		0.00

																				0		0		0				Redes vazio medido		0		0.00

																				0		0		0						0		0.00

																				0		0		0

																				0		0		0				Estimado		Consumo		Valor

																				0		0		0				Energia ponta estimado		0		0.00								Energia ponta estimado				Energia activa ponta estimado

																				0		0		0				Energia cheias estimado		0		0.00								Energia cheias estimado				Energia activa cheias estimado

																				0		0		0				Energia vazio estimado		0		0.00								Energia vazio estimado				Energia activa vazio estimado

																				0		0		0				Redes ponta estimado		0		0.00

																				0		0		0				Redes cheias estimado		0		0.00

																				0		0		0				Redes vazio estimado		0		0.00

																				0		0		0						0		0.00

																				0		0		0

																				0		0		0				Medido já faturado		Consumo		Valor

																				0		0		0				Energia ponta medido já facturado		0		0.00								Energia ponta medido já facturado				Energia activa ponta medido já facturado

																				0		0		0				Energia cheias medido já facturado		0		0.00								Energia cheias medido já facturado				Energia activa cheias medido já facturado

																				0		0		0				Energia vazio medido já facturado		0		0.00								Energia vazio medido já facturado				Energia activa vazio medido já facturado

																				0		0		0				Redes ponta medido já facturado		0		0.00

																				0		0		0				Redes cheias medido já facturado		0		0.00

																				0		0		0				Redes vazio medido já facturado		0		0.00

																				0		0		0						0		0.00

																				0		0		0

																				0		0		0				Estimado já facturado		Consumo		Valor

																				0		0		0				Energia ponta estimado já facturado		0		0.00								Energia ponta estimado já facturado				Energia activa ponta estimado já facturado

																				0		0		0				Energia cheias estimado já facturado		0		0.00								Energia cheias estimado já facturado				Energia activa cheias estimado já facturado

																				0		0		0				Energia vazio estimado já facturado		0		0.00								Energia vazio estimado já facturado				Energia activa vazio estimado já facturado

																				0		0		0				Redes ponta estimado já facturado		0		0.00

																				0		0		0				Redes cheias estimado já facturado		0		0.00

																				0		0		0				Redes vazio estimado já facturado		0		0.00

																				0		0		0						0		0.00

																				0		0		0

																				0		0		0				 		Quantidade		Valor

																				0		0		0				Potência contratada		0		0.00

																				0		0		0				Imp. Esp. Cons. Eletricidade medido		0		0.00

																				0		0		0				Imp. Esp. Cons. Eletricidade estimado		0		0.00

																				0		0		0				Taxa DGEG		0		0.00

																				0		0		0				Contribuição Audiovisual		0		0.00

																				0		0		0				Total s/ Iva				0.00

																				0		0		0

																				0		0		0						Valor s/ IVA		IVA

																				0		0		0				6%		0.00		0.00

																				0		0		0				13%		0.00		0.00

																				0		0		0				23%		0.00		0.00

																				0		0		0

																				0		0		0				Total c/ IVA		0.00

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0





Det 2

																												Medido		Consumo		Valor				Social

																				0		0		0				Energia Fora do Vazio medido		0		0.00				NÃO				Energia Fora do Vazio medido				Energia activa Fora do Vazio medido

																				0		0		0				Energia vazio medido		0		0.00								Energia vazio medido				Energia activa vazio medido

																				0		0		0				Redes Fora do Vazio medido		0		0.00

																				0		0		0				Redes vazio medido		0		0.00

																				0		0		0						0		0.00

																				0		0		0

																				0		0		0				Estimado		Consumo		Valor

																				0		0		0				Energia Fora do Vazio estimado		0		0.00								Energia Fora do Vazio estimado				Energia activa Fora do Vazio estimado

																				0		0		0				Energia vazio estimado		0		0.00								Energia vazio estimado				Energia activa vazio estimado

																				0		0		0				Redes Fora do Vazio estimado		0		0.00

																				0		0		0				Redes vazio estimado		0		0.00

																				0		0		0						0		0.00

																				0		0		0

																				0		0		0				Medido já faturado		Consumo		Valor

																				0		0		0				Energia Fora do Vazio medido já facturado		0		0.00								Energia Fora do Vazio medido já facturado				Energia activa Fora do Vazio medido já facturado

																				0		0		0				Energia vazio medido já facturado		0		0.00								Energia vazio medido já facturado				Energia activa vazio medido já facturado

																				0		0		0				Redes Fora do Vazio medido já facturado		0		0.00

																				0		0		0				Redes vazio medido já facturado		0		0.00

																				0		0		0						0		0.00

																				0		0		0

																				0		0		0				Estimado já facturado		Consumo		Valor

																				0		0		0				Energia Fora do Vazio estimado já facturado		0		0.00								Energia Fora do Vazio estimado já facturado				Energia activa Fora do Vazio estimado já facturado

																				0		0		0				Energia vazio estimado já facturado		0		0.00								Energia vazio estimado já facturado				Energia activa vazio estimado já facturado

																				0		0		0				Redes Fora do Vazio estimado já facturado		0		0.00

																				0		0		0				Redes vazio estimado já facturado		0		0.00

																				0		0		0						0		0.00

																				0		0		0

																				0		0		0				 		Quantidade		Valor

																				0		0		0				Potência contratada		0		0.00

																				0		0		0				Imp. Esp. Cons. Eletricidade medido		0		0.00

																				0		0		0				Imp. Esp. Cons. Eletricidade estimado		0		0.00

																				0		0		0				Taxa DGEG		0		0.00

																				0		0		0				Contribuição Audiovisual		0		0.00

																				0		0		0				Total s/ Iva				0.00

																				0		0		0

																				0		0		0						Valor s/ IVA		IVA

																				0		0		0				6%		0.00		0.00

																				0		0		0				13%		0.00		0.00

																				0		0		0				23%		0.00		0.00

																				0		0		0

																				0		0		0				Total c/ IVA		0.00

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0

																				0		0		0





Det 1

																												Medido		Consumo		Valor				Social

																				0		0		0				Energia Simples medido		0		0.00				NÃO				Energia Simples medido				Energia activa Simples medido

																				0		0		0				Redes Simples medido		0		0.00

																				0		0		0						0		0.00

																				0		0		0

																				0		0		0				Estimado		Consumo		Valor

																				0		0		0				Energia Simples estimado		0		0.00								Energia Simples estimado				Energia activa Simples estimado

																				0		0		0				Redes Simples estimado		0		0.00

																				0		0		0						0		0.00

																				0		0		0

																				0		0		0				Medido já faturado		Consumo		Valor

																				0		0		0				Energia Simples medido já facturado		0		0.00								Energia Simples medido já facturado				Energia activa Simples medido já facturado

																				0		0		0				Redes Simples medido já facturado		0		0.00

																				0		0		0						0		0.00

																				0		0		0

																				0		0		0				Estimado já facturado		Consumo		Valor

																				0		0		0				Energia Simples estimado já facturado		0		0.00								Energia Simples estimado já facturado				Energia activa Simples estimado já facturado

																				0		0		0				Redes Simples estimado já facturado		0		0.00

																				0		0		0						0		0.00

																				0		0		0

																				0		0		0				 		Quantidade		Valor

																				0		0		0				Potência contratada		0		0.00

																				0		0		0				Imp. Esp. Cons. Eletricidade medido		0		0.00

																				0		0		0				Imp. Esp. Cons. Eletricidade estimado		0		0.00

																				0		0		0				Taxa DGEG		0		0.00

																				0		0		0				Contribuição Audiovisual		0		0.00

																				0		0		0				Total s/ Iva				0.00

																				0		0		0

																				0		0		0						Valor s/ IVA		IVA

																				0		0		0				6%		0.00		0.00

																				0		0		0				13%		0.00		0.00

																				0		0		0				23%		0.00		0.00

																				0		0		0

																				0		0		0				Total c/ IVA		0.00
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Seletor

		Tipos de tensão				Registadores BTN				Registadores BTE				Tarifario LUZBOA		Corresp				Ano		Mês										2021		2022

		BTN				Energia Pontas				Energia Pontas				LUZBOA SPOT		LUZBOA_01				2017		Janeiro		1		Sim		S				20221		2023

		BTE				Energia Cheias				Energia Cheias				LUZBOA		LUZBOA_02				2018		Fevereiro		2		Não		N				20222

		MT				Energia Vazio				Energia Vazio										2019		Março		3								2023

						Energia Supervazio				Energia Supervazio										2020		Abril		4

		Tipo de Ciclo				Redes Pontas				Redes Pontas										2021		Maio		5

		Diario				Redes Cheias				Redes Cheias										20221		Junho		6

		Semanal				Redes Vazio				Redes Vazio										20222		Julho		7

		Semanal Opcional				Redes Supervazio				Redes Supervazio										2023		Agosto		8

																						Setembro		9

		Ciclo horário				Tipo cliente		valor														Outubro		10

		1				Domestico		0.07														Novembro		11

		2				Não domestico		0.35														Dezembro		12

		3

		Potência contratada

		1.15

		2.3

		3.45

		4.6

		5.75

		6.9

		10.35

		13.8

		17.25

		20.7

		27.6

		34.5

		41.4

		Periodo

		Verão

		Inverno





OMIE Data

		Calculo Média OMIE Simples						Fecha		Hora		Portugal		Ano		Mês		Dia		Hora		BI		TRI		TETRA														Hora		BI

		Calculo Médio Mensal SIMPLES		141.25				3/15/21		1		46.73		2021		3		15		1		V																		1		V

		Data Inicio		9/1/22				3/15/21		2		41.04		2021		3		15		2		V																		2		V

		Data Fim		9/30/22				3/15/21		3		37.28		2021		3		15		3		V																		3		V

								3/15/21		4		35.03		2021		3		15		4		V																		4		V

		Calculo Média OMIE BI						3/15/21		5		33.41		2021		3		15		5		V																		5		V

		Calculo Médio Mensal VAZIO		147.96				3/15/21		6		40.92		2021		3		15		6		V																		6		V

		Calculo Médio Mensal FV		140.84				3/15/21		7		50.76		2021		3		15		7		V																		7		V

		Data Inicio		7/1/22				3/15/21		8		54.01		2021		3		15		8		FV																		8		FV

		Data Fim		7/31/22				3/15/21		9		54.33		2021		3		15		9		FV																		9		FV

								3/15/21		10		52.64		2021		3		15		10		FV																		10		FV

		Calculo Média OMIE TRI						3/15/21		11		51.29		2021		3		15		11		FV																		11		FV

		Calculo Médio Mensal PONTA		193.50				3/15/21		12		50.42		2021		3		15		12		FV																		12		FV

		Calculo Médio Mensal CHEIA		193.50				3/15/21		13		48.47		2021		3		15		13		FV																		13		FV

		Calculo Médio Mensal VAZIO		193.50				3/15/21		14		46.24		2021		3		15		14		FV																		14		FV

		Data Inicio		11/1/21				3/15/21		15		43.17		2021		3		15		15		FV																		15		FV

		Data Fim		11/30/21				3/15/21		16		40.27		2021		3		15		16		FV																		16		FV

								3/15/21		17		43.78		2021		3		15		17		FV																		17		FV

		Calculo Média OMIE TETRA						3/15/21		18		48.27		2021		3		15		18		FV																		18		FV

		Calculo Médio Mensal PONTA		193.50				3/15/21		19		50.51		2021		3		15		19		FV																		19		FV

		Calculo Médio Mensal CHEIA		193.50				3/15/21		20		57.94		2021		3		15		20		FV																		20		FV

		Calculo Médio Mensal VAZIO		193.50				3/15/21		21		59.93		2021		3		15		21		FV																		21		FV

		Calculo Médio Mensal SV		193.50				3/15/21		22		55.9		2021		3		15		22		V																		22		V

		Data Inicio		11/1/21				3/15/21		23		50.76		2021		3		15		23		V																		23		V

		Data Fim		11/30/21				3/15/21		24		48.94		2021		3		15		24		V																		24		V

								3/16/21		1		43.19		2021		3		16		1		V

								3/16/21		2		39.59		2021		3		16		2		V

								3/16/21		3		28.48		2021		3		16		3		V

								3/16/21		4		27.38		2021		3		16		4		V

								3/16/21		5		24.42		2021		3		16		5		V

								3/16/21		6		25.8		2021		3		16		6		V

								3/16/21		7		27.42		2021		3		16		7		V

								3/16/21		8		41.57		2021		3		16		8		FV

								3/16/21		9		44.21		2021		3		16		9		FV

								3/16/21		10		39.96		2021		3		16		10		FV

								3/16/21		11		37.47		2021		3		16		11		FV

								3/16/21		12		35.85		2021		3		16		12		FV

								3/16/21		13		32.19		2021		3		16		13		FV

								3/16/21		14		30.57		2021		3		16		14		FV

								3/16/21		15		28.48		2021		3		16		15		FV

								3/16/21		16		26.76		2021		3		16		16		FV

								3/16/21		17		25.8		2021		3		16		17		FV

								3/16/21		18		26.83		2021		3		16		18		FV

								3/16/21		19		28.49		2021		3		16		19		FV

								3/16/21		20		46.9		2021		3		16		20		FV

								3/16/21		21		50.76		2021		3		16		21		FV

								3/16/21		22		48.34		2021		3		16		22		V

								3/16/21		23		39.96		2021		3		16		23		V

								3/16/21		24		27.93		2021		3		16		24		V

								3/17/21		1		21.6		2021		3		17		1		V

								3/17/21		2		17.09		2021		3		17		2		V

								3/17/21		3		15.49		2021		3		17		3		V

								3/17/21		4		15.2		2021		3		17		4		V

								3/17/21		5		14.23		2021		3		17		5		V

								3/17/21		6		15.05		2021		3		17		6		V

								3/17/21		7		15.05		2021		3		17		7		V

								3/17/21		8		24.6		2021		3		17		8		FV

								3/17/21		9		28.57		2021		3		17		9		FV

								3/17/21		10		23.4		2021		3		17		10		FV

								3/17/21		11		20.57		2021		3		17		11		FV

								3/17/21		12		15.4		2021		3		17		12		FV

								3/17/21		13		15.05		2021		3		17		13		FV

								3/17/21		14		13.2		2021		3		17		14		FV

								3/17/21		15		10.04		2021		3		17		15		FV

								3/17/21		16		8.75		2021		3		17		16		FV

								3/17/21		17		8.43		2021		3		17		17		FV

								3/17/21		18		11.76		2021		3		17		18		FV

								3/17/21		19		15.49		2021		3		17		19		FV

								3/17/21		20		21		2021		3		17		20		FV

								3/17/21		21		27		2021		3		17		21		FV

								3/17/21		22		22.3		2021		3		17		22		V

								3/17/21		23		15.9		2021		3		17		23		V

								3/17/21		24		15.6		2021		3		17		24		V

								3/18/21		1		21.53		2021		3		18		1		V

								3/18/21		2		21.89		2021		3		18		2		V

								3/18/21		3		21.89		2021		3		18		3		V

								3/18/21		4		21.89		2021		3		18		4		V

								3/18/21		5		25.77		2021		3		18		5		V

								3/18/21		6		24.57		2021		3		18		6		V

								3/18/21		7		30		2021		3		18		7		V

								3/18/21		8		38.01		2021		3		18		8		FV

								3/18/21		9		43.28		2021		3		18		9		FV

								3/18/21		10		37.03		2021		3		18		10		FV

								3/18/21		11		32.2		2021		3		18		11		FV

								3/18/21		12		34.93		2021		3		18		12		FV

								3/18/21		13		36.95		2021		3		18		13		FV

								3/18/21		14		37.03		2021		3		18		14		FV

								3/18/21		15		34.33		2021		3		18		15		FV

								3/18/21		16		29.01		2021		3		18		16		FV

								3/18/21		17		24.57		2021		3		18		17		FV

								3/18/21		18		25.97		2021		3		18		18		FV

								3/18/21		19		32.09		2021		3		18		19		FV

								3/18/21		20		43.53		2021		3		18		20		FV

								3/18/21		21		52.01		2021		3		18		21		FV

								3/18/21		22		44.9		2021		3		18		22		V

								3/18/21		23		38.58		2021		3		18		23		V

								3/18/21		24		34.57		2021		3		18		24		V

								3/19/21		1		30.13		2021		3		19		1		V

								3/19/21		2		26.82		2021		3		19		2		V

								3/19/21		3		26.75		2021		3		19		3		V

								3/19/21		4		26.75		2021		3		19		4		V

								3/19/21		5		27.74		2021		3		19		5		V

								3/19/21		6		27.87		2021		3		19		6		V

								3/19/21		7		26.74		2021		3		19		7		V

								3/19/21		8		30.65		2021		3		19		8		FV

								3/19/21		9		30.76		2021		3		19		9		FV

								3/19/21		10		30		2021		3		19		10		FV

								3/19/21		11		30		2021		3		19		11		FV

								3/19/21		12		27.87		2021		3		19		12		FV

								3/19/21		13		26.74		2021		3		19		13		FV

								3/19/21		14		26.74		2021		3		19		14		FV

								3/19/21		15		23.4		2021		3		19		15		FV

								3/19/21		16		23.13		2021		3		19		16		FV

								3/19/21		17		21.1		2021		3		19		17		FV

								3/19/21		18		23.13		2021		3		19		18		FV

								3/19/21		19		27.87		2021		3		19		19		FV

								3/19/21		20		37.47		2021		3		19		20		FV

								3/19/21		21		46.85		2021		3		19		21		FV

								3/19/21		22		46.57		2021		3		19		22		V

								3/19/21		23		36.03		2021		3		19		23		V

								3/19/21		24		30.76		2021		3		19		24		V

								3/20/21		1		24.08		2021		3		20		1		V

								3/20/21		2		20.6		2021		3		20		2		V

								3/20/21		3		20.4		2021		3		20		3		V

								3/20/21		4		19.99		2021		3		20		4		V

								3/20/21		5		19.9		2021		3		20		5		V

								3/20/21		6		19.98		2021		3		20		6		V

								3/20/21		7		19.9		2021		3		20		7		V

								3/20/21		8		19.9		2021		3		20		8		FV

								3/20/21		9		18.49		2021		3		20		9		FV

								3/20/21		10		18.28		2021		3		20		10		FV

								3/20/21		11		16.67		2021		3		20		11		FV

								3/20/21		12		13.01		2021		3		20		12		FV

								3/20/21		13		12.44		2021		3		20		13		FV

								3/20/21		14		16		2021		3		20		14		FV

								3/20/21		15		16.67		2021		3		20		15		FV

								3/20/21		16		16.1		2021		3		20		16		FV

								3/20/21		17		15.01		2021		3		20		17		FV

								3/20/21		18		18.49		2021		3		20		18		FV

								3/20/21		19		20.7		2021		3		20		19		FV

								3/20/21		20		30.65		2021		3		20		20		FV

								3/20/21		21		46.01		2021		3		20		21		FV

								3/20/21		22		45.27		2021		3		20		22		V

								3/20/21		23		34.57		2021		3		20		23		V

								3/20/21		24		29.42		2021		3		20		24		V

								3/21/21		1		34.33		2021		3		21		1		V

								3/21/21		2		26.24		2021		3		21		2		V

								3/21/21		3		24.43		2021		3		21		3		V

								3/21/21		4		23.99		2021		3		21		4		V

								3/21/21		5		24.43		2021		3		21		5		V

								3/21/21		6		23.99		2021		3		21		6		V

								3/21/21		7		26.99		2021		3		21		7		V

								3/21/21		8		24.01		2021		3		21		8		FV

								3/21/21		9		20.6		2021		3		21		9		FV

								3/21/21		10		19.99		2021		3		21		10		FV

								3/21/21		11		19.6		2021		3		21		11		FV

								3/21/21		12		19.99		2021		3		21		12		FV

								3/21/21		13		20.6		2021		3		21		13		FV

								3/21/21		14		23.4		2021		3		21		14		FV

								3/21/21		15		21.2		2021		3		21		15		FV

								3/21/21		16		20.6		2021		3		21		16		FV

								3/21/21		17		20		2021		3		21		17		FV

								3/21/21		18		21.55		2021		3		21		18		FV

								3/21/21		19		38.08		2021		3		21		19		FV

								3/21/21		20		53.23		2021		3		21		20		FV

								3/21/21		21		59.18		2021		3		21		21		FV

								3/21/21		22		54.8		2021		3		21		22		V

								3/21/21		23		55.27		2021		3		21		23		V

								3/21/21		24		50.1		2021		3		21		24		V

								3/22/21		1		49.55		2021		3		22		1		V

								3/22/21		2		48.74		2021		3		22		2		V

								3/22/21		3		47.76		2021		3		22		3		V

								3/22/21		4		47.01		2021		3		22		4		V

								3/22/21		5		47.4		2021		3		22		5		V

								3/22/21		6		50.56		2021		3		22		6		V

								3/22/21		7		55		2021		3		22		7		V

								3/22/21		8		56.03		2021		3		22		8		FV

								3/22/21		9		57.11		2021		3		22		9		FV

								3/22/21		10		54.86		2021		3		22		10		FV

								3/22/21		11		54.51		2021		3		22		11		FV

								3/22/21		12		54.37		2021		3		22		12		FV

								3/22/21		13		54.42		2021		3		22		13		FV

								3/22/21		14		54.81		2021		3		22		14		FV

								3/22/21		15		52.51		2021		3		22		15		FV

								3/22/21		16		51.01		2021		3		22		16		FV

								3/22/21		17		54.01		2021		3		22		17		FV

								3/22/21		18		57.01		2021		3		22		18		FV

								3/22/21		19		60.16		2021		3		22		19		FV

								3/22/21		20		74.69		2021		3		22		20		FV

								3/22/21		21		75		2021		3		22		21		FV

								3/22/21		22		65.43		2021		3		22		22		V

								3/22/21		23		60.8		2021		3		22		23		V

								3/22/21		24		56.31		2021		3		22		24		V

								3/23/21		1		60.59		2021		3		23		1		V

								3/23/21		2		56.57		2021		3		23		2		V

								3/23/21		3		55		2021		3		23		3		V

								3/23/21		4		55.01		2021		3		23		4		V

								3/23/21		5		56.39		2021		3		23		5		V

								3/23/21		6		58.66		2021		3		23		6		V

								3/23/21		7		65.25		2021		3		23		7		V

								3/23/21		8		74.37		2021		3		23		8		FV

								3/23/21		9		75.9		2021		3		23		9		FV

								3/23/21		10		69.2		2021		3		23		10		FV

								3/23/21		11		63.46		2021		3		23		11		FV

								3/23/21		12		60.98		2021		3		23		12		FV

								3/23/21		13		60.78		2021		3		23		13		FV

								3/23/21		14		60.48		2021		3		23		14		FV

								3/23/21		15		57.83		2021		3		23		15		FV

								3/23/21		16		57.76		2021		3		23		16		FV

								3/23/21		17		60.02		2021		3		23		17		FV

								3/23/21		18		64.64		2021		3		23		18		FV

								3/23/21		19		71.09		2021		3		23		19		FV

								3/23/21		20		80		2021		3		23		20		FV

								3/23/21		21		76.25		2021		3		23		21		FV

								3/23/21		22		72.62		2021		3		23		22		V

								3/23/21		23		66.4		2021		3		23		23		V

								3/23/21		24		64.57		2021		3		23		24		V

								3/24/21		1		63.01		2021		3		24		1		V

								3/24/21		2		62.34		2021		3		24		2		V

								3/24/21		3		61.51		2021		3		24		3		V

								3/24/21		4		61.47		2021		3		24		4		V

								3/24/21		5		61.51		2021		3		24		5		V

								3/24/21		6		61.83		2021		3		24		6		V

								3/24/21		7		64.97		2021		3		24		7		V

								3/24/21		8		74.21		2021		3		24		8		FV

								3/24/21		9		73.07		2021		3		24		9		FV

								3/24/21		10		67.39		2021		3		24		10		FV

								3/24/21		11		62.36		2021		3		24		11		FV

								3/24/21		12		62.36		2021		3		24		12		FV

								3/24/21		13		61.32		2021		3		24		13		FV

								3/24/21		14		61.14		2021		3		24		14		FV

								3/24/21		15		60		2021		3		24		15		FV

								3/24/21		16		58.07		2021		3		24		16		FV

								3/24/21		17		58.42		2021		3		24		17		FV

								3/24/21		18		61.32		2021		3		24		18		FV

								3/24/21		19		67		2021		3		24		19		FV

								3/24/21		20		84		2021		3		24		20		FV

								3/24/21		21		73.58		2021		3		24		21		FV

								3/24/21		22		67.22		2021		3		24		22		V

								3/24/21		23		63.26		2021		3		24		23		V

								3/24/21		24		61.52		2021		3		24		24		V

								3/25/21		1		63.26		2021		3		25		1		V

								3/25/21		2		62.87		2021		3		25		2		V

								3/25/21		3		62.29		2021		3		25		3		V

								3/25/21		4		62.24		2021		3		25		4		V

								3/25/21		5		62.24		2021		3		25		5		V

								3/25/21		6		62.36		2021		3		25		6		V

								3/25/21		7		68.8		2021		3		25		7		V

								3/25/21		8		70.54		2021		3		25		8		FV

								3/25/21		9		69.42		2021		3		25		9		FV

								3/25/21		10		67.04		2021		3		25		10		FV

								3/25/21		11		63.02		2021		3		25		11		FV

								3/25/21		12		62.79		2021		3		25		12		FV

								3/25/21		13		62.54		2021		3		25		13		FV

								3/25/21		14		62.36		2021		3		25		14		FV

								3/25/21		15		61.16		2021		3		25		15		FV

								3/25/21		16		59.07		2021		3		25		16		FV

								3/25/21		17		57.49		2021		3		25		17		FV

								3/25/21		18		62.01		2021		3		25		18		FV

								3/25/21		19		70.71		2021		3		25		19		FV

								3/25/21		20		80.62		2021		3		25		20		FV

								3/25/21		21		80.62		2021		3		25		21		FV

								3/25/21		22		71.84		2021		3		25		22		V

								3/25/21		23		67.44		2021		3		25		23		V

								3/25/21		24		65.01		2021		3		25		24		V

								3/26/21		1		62.35		2021		3		26		1		V

								3/26/21		2		61.11		2021		3		26		2		V

								3/26/21		3		61.07		2021		3		26		3		V

								3/26/21		4		61.07		2021		3		26		4		V

								3/26/21		5		61		2021		3		26		5		V

								3/26/21		6		61.01		2021		3		26		6		V

								3/26/21		7		61.16		2021		3		26		7		V

								3/26/21		8		65.81		2021		3		26		8		FV

								3/26/21		9		65.85		2021		3		26		9		FV

								3/26/21		10		64.51		2021		3		26		10		FV

								3/26/21		11		61.37		2021		3		26		11		FV

								3/26/21		12		59.18		2021		3		26		12		FV

								3/26/21		13		60.57		2021		3		26		13		FV

								3/26/21		14		60.16		2021		3		26		14		FV

								3/26/21		15		55.03		2021		3		26		15		FV

								3/26/21		16		50		2021		3		26		16		FV

								3/26/21		17		47.09		2021		3		26		17		FV

								3/26/21		18		59		2021		3		26		18		FV

								3/26/21		19		61.79		2021		3		26		19		FV

								3/26/21		20		69.01		2021		3		26		20		FV

								3/26/21		21		64.3		2021		3		26		21		FV

								3/26/21		22		61.16		2021		3		26		22		V

								3/26/21		23		59.86		2021		3		26		23		V

								3/26/21		24		53.99		2021		3		26		24		V

								3/27/21		1		43		2021		3		27		1		V

								3/27/21		2		38.09		2021		3		27		2		V

								3/27/21		3		36		2021		3		27		3		V

								3/27/21		4		34.4		2021		3		27		4		V

								3/27/21		5		31		2021		3		27		5		V

								3/27/21		6		34.21		2021		3		27		6		V

								3/27/21		7		34.43		2021		3		27		7		V

								3/27/21		8		31.24		2021		3		27		8		FV

								3/27/21		9		26.5		2021		3		27		9		FV

								3/27/21		10		34.2		2021		3		27		10		FV

								3/27/21		11		29.64		2021		3		27		11		FV

								3/27/21		12		31		2021		3		27		12		FV

								3/27/21		13		39.93		2021		3		27		13		FV

								3/27/21		14		34.6		2021		3		27		14		FV

								3/27/21		15		34.7		2021		3		27		15		FV

								3/27/21		16		34.27		2021		3		27		16		FV

								3/27/21		17		34.6		2021		3		27		17		FV

								3/27/21		18		42.4		2021		3		27		18		FV

								3/27/21		19		57.5		2021		3		27		19		FV

								3/27/21		20		66.1		2021		3		27		20		FV

								3/27/21		21		65		2021		3		27		21		FV

								3/27/21		22		61.16		2021		3		27		22		V

								3/27/21		23		58.57		2021		3		27		23		V

								3/27/21		24		54		2021		3		27		24		V

								3/28/21		1		47.41		2021		3		28		1		V

								3/28/21		2		38.62		2021		3		28		2		V

								3/28/21		3		35.43		2021		3		28		3		V

								3/28/21		4		35		2021		3		28		4		V

								3/28/21		5		35.07		2021		3		28		5		V

								3/28/21		6		36.07		2021		3		28		6		V

								3/28/21		7		39.87		2021		3		28		7		V

								3/28/21		8		44.44		2021		3		28		8		FV

								3/28/21		9		35.43		2021		3		28		9		FV

								3/28/21		10		34.99		2021		3		28		10		FV

								3/28/21		11		34.43		2021		3		28		11		FV

								3/28/21		12		33.6		2021		3		28		12		FV

								3/28/21		13		33.2		2021		3		28		13		FV

								3/28/21		14		32		2021		3		28		14		FV

								3/28/21		15		28.01		2021		3		28		15		FV

								3/28/21		16		19		2021		3		28		16		FV

								3/28/21		17		27		2021		3		28		17		FV

								3/28/21		18		35.92		2021		3		28		18		FV

								3/28/21		19		50.37		2021		3		28		19		FV

								3/28/21		20		55.4		2021		3		28		20		FV

								3/28/21		21		55.75		2021		3		28		21		FV

								3/28/21		22		53.75		2021		3		28		22		V

								3/28/21		23		47.07		2021		3		28		23		V

								3/29/21		1		39.07		2021		3		29		1		V

								3/29/21		2		35.43		2021		3		29		2		V

								3/29/21		3		33.18		2021		3		29		3		V

								3/29/21		4		32		2021		3		29		4		V

								3/29/21		5		31.98		2021		3		29		5		V

								3/29/21		6		36.4		2021		3		29		6		V

								3/29/21		7		52.42		2021		3		29		7		V

								3/29/21		8		55.72		2021		3		29		8		FV

								3/29/21		9		59.2		2021		3		29		9		FV

								3/29/21		10		60.52		2021		3		29		10		FV

								3/29/21		11		60		2021		3		29		11		FV

								3/29/21		12		53.11		2021		3		29		12		FV

								3/29/21		13		49.79		2021		3		29		13		FV

								3/29/21		14		37		2021		3		29		14		FV

								3/29/21		15		28.55		2021		3		29		15		FV

								3/29/21		16		19.69		2021		3		29		16		FV

								3/29/21		17		22.94		2021		3		29		17		FV

								3/29/21		18		34.73		2021		3		29		18		FV

								3/29/21		19		43.1		2021		3		29		19		FV

								3/29/21		20		56.31		2021		3		29		20		FV

								3/29/21		21		68.15		2021		3		29		21		FV

								3/29/21		22		64.02		2021		3		29		22		V

								3/29/21		23		59.18		2021		3		29		23		V

								3/29/21		24		56		2021		3		29		24		V

								3/30/21		1		47.08		2021		3		30		1		V

								3/30/21		2		46.46		2021		3		30		2		V

								3/30/21		3		44.65		2021		3		30		3		V

								3/30/21		4		45.59		2021		3		30		4		V

								3/30/21		5		46.27		2021		3		30		5		V

								3/30/21		6		53.22		2021		3		30		6		V

								3/30/21		7		61.51		2021		3		30		7		V

								3/30/21		8		63.81		2021		3		30		8		FV

								3/30/21		9		64.08		2021		3		30		9		FV

								3/30/21		10		64.63		2021		3		30		10		FV

								3/30/21		11		56.68		2021		3		30		11		FV

								3/30/21		12		48.95		2021		3		30		12		FV

								3/30/21		13		45.29		2021		3		30		13		FV

								3/30/21		14		42.83		2021		3		30		14		FV

								3/30/21		15		39.89		2021		3		30		15		FV

								3/30/21		16		39.78		2021		3		30		16		FV

								3/30/21		17		41.79		2021		3		30		17		FV

								3/30/21		18		50.07		2021		3		30		18		FV

								3/30/21		19		56.82		2021		3		30		19		FV

								3/30/21		20		59.33		2021		3		30		20		FV

								3/30/21		21		67.93		2021		3		30		21		FV

								3/30/21		22		66.13		2021		3		30		22		V

								3/30/21		23		60.14		2021		3		30		23		V

								3/30/21		24		57.53		2021		3		30		24		V

								3/31/21		1		56.58		2021		3		31		1		V

								3/31/21		2		50.97		2021		3		31		2		V

								3/31/21		3		50		2021		3		31		3		V

								3/31/21		4		49.18		2021		3		31		4		V

								3/31/21		5		48.33		2021		3		31		5		V

								3/31/21		6		53.54		2021		3		31		6		V

								3/31/21		7		61.51		2021		3		31		7		V

								3/31/21		8		68.47		2021		3		31		8		FV

								3/31/21		9		69.53		2021		3		31		9		FV

								3/31/21		10		65.98		2021		3		31		10		FV

								3/31/21		11		56.81		2021		3		31		11		FV

								3/31/21		12		50.71		2021		3		31		12		FV

								3/31/21		13		49		2021		3		31		13		FV

								3/31/21		14		46.66		2021		3		31		14		FV

								3/31/21		15		43.09		2021		3		31		15		FV

								3/31/21		16		43.92		2021		3		31		16		FV

								3/31/21		17		42.2		2021		3		31		17		FV

								3/31/21		18		49.03		2021		3		31		18		FV

								3/31/21		19		55.4		2021		3		31		19		FV

								3/31/21		20		58.98		2021		3		31		20		FV

								3/31/21		21		64.01		2021		3		31		21		FV

								3/31/21		22		66.15		2021		3		31		22		V

								3/31/21		23		60.98		2021		3		31		23		V

								3/31/21		24		55.92		2021		3		31		24		V

								4/1/21		1		54.38		2021		4		1		1		V

								4/1/21		2		47.82		2021		4		1		2		V

								4/1/21		3		43		2021		4		1		3		V

								4/1/21		4		42.99		2021		4		1		4		V

								4/1/21		5		42.88		2021		4		1		5		V

								4/1/21		6		45.7		2021		4		1		6		V

								4/1/21		7		49.65		2021		4		1		7		V

								4/1/21		8		54.86		2021		4		1		8		FV

								4/1/21		9		61.13		2021		4		1		9		FV

								4/1/21		10		61.16		2021		4		1		10		FV

								4/1/21		11		55		2021		4		1		11		FV

								4/1/21		12		50.12		2021		4		1		12		FV

								4/1/21		13		47.24		2021		4		1		13		FV

								4/1/21		14		43.23		2021		4		1		14		FV

								4/1/21		15		41.67		2021		4		1		15		FV

								4/1/21		16		40.53		2021		4		1		16		FV

								4/1/21		17		42.99		2021		4		1		17		FV

								4/1/21		18		49.35		2021		4		1		18		FV

								4/1/21		19		57.19		2021		4		1		19		FV

								4/1/21		20		62.26		2021		4		1		20		FV

								4/1/21		21		66.41		2021		4		1		21		FV

								4/1/21		22		66.6		2021		4		1		22		V

								4/1/21		23		63.51		2021		4		1		23		V

								4/1/21		24		61.16		2021		4		1		24		V

								4/2/21		1		58.89		2021		4		2		1		V

								4/2/21		2		57.97		2021		4		2		2		V

								4/2/21		3		55.94		2021		4		2		3		V

								4/2/21		4		54.86		2021		4		2		4		V

								4/2/21		5		53.2		2021		4		2		5		V

								4/2/21		6		52.7		2021		4		2		6		V

								4/2/21		7		53.52		2021		4		2		7		V

								4/2/21		8		60.24		2021		4		2		8		FV

								4/2/21		9		60.67		2021		4		2		9		FV

								4/2/21		10		56.25		2021		4		2		10		FV

								4/2/21		11		52.97		2021		4		2		11		FV

								4/2/21		12		51.52		2021		4		2		12		FV

								4/2/21		13		46.51		2021		4		2		13		FV

								4/2/21		14		45.1		2021		4		2		14		FV

								4/2/21		15		41.1		2021		4		2		15		FV

								4/2/21		16		38.87		2021		4		2		16		FV

								4/2/21		17		36.35		2021		4		2		17		FV

								4/2/21		18		35		2021		4		2		18		FV

								4/2/21		19		42		2021		4		2		19		FV

								4/2/21		20		49.72		2021		4		2		20		FV

								4/2/21		21		57.04		2021		4		2		21		FV

								4/2/21		22		59.4		2021		4		2		22		V

								4/2/21		23		55.79		2021		4		2		23		V

								4/2/21		24		48.49		2021		4		2		24		V

								4/3/21		1		45.1		2021		4		3		1		V

								4/3/21		2		38.61		2021		4		3		2		V

								4/3/21		3		38.38		2021		4		3		3		V

								4/3/21		4		37.23		2021		4		3		4		V

								4/3/21		5		37.1		2021		4		3		5		V

								4/3/21		6		37.68		2021		4		3		6		V

								4/3/21		7		40.1		2021		4		3		7		V

								4/3/21		8		42.01		2021		4		3		8		FV

								4/3/21		9		45.88		2021		4		3		9		FV

								4/3/21		10		47.14		2021		4		3		10		FV

								4/3/21		11		41.08		2021		4		3		11		FV

								4/3/21		12		37.15		2021		4		3		12		FV

								4/3/21		13		33.89		2021		4		3		13		FV

								4/3/21		14		23.7		2021		4		3		14		FV

								4/3/21		15		18.74		2021		4		3		15		FV

								4/3/21		16		15.65		2021		4		3		16		FV

								4/3/21		17		15.65		2021		4		3		17		FV

								4/3/21		18		15.65		2021		4		3		18		FV

								4/3/21		19		25.24		2021		4		3		19		FV

								4/3/21		20		38.48		2021		4		3		20		FV

								4/3/21		21		47.97		2021		4		3		21		FV

								4/3/21		22		53.2		2021		4		3		22		V

								4/3/21		23		51.48		2021		4		3		23		V

								4/3/21		24		48.44		2021		4		3		24		V

								4/4/21		1		35.95		2021		4		4		1		V

								4/4/21		2		32.05		2021		4		4		2		V

								4/4/21		3		31.52		2021		4		4		3		V

								4/4/21		4		31.52		2021		4		4		4		V

								4/4/21		5		31.3		2021		4		4		5		V

								4/4/21		6		31.85		2021		4		4		6		V

								4/4/21		7		35.71		2021		4		4		7		V

								4/4/21		8		32		2021		4		4		8		FV

								4/4/21		9		35		2021		4		4		9		FV

								4/4/21		10		35		2021		4		4		10		FV

								4/4/21		11		24.61		2021		4		4		11		FV

								4/4/21		12		20.1		2021		4		4		12		FV

								4/4/21		13		20		2021		4		4		13		FV

								4/4/21		14		8		2021		4		4		14		FV

								4/4/21		15		4.1		2021		4		4		15		FV

								4/4/21		16		0.9		2021		4		4		16		FV

								4/4/21		17		1.01		2021		4		4		17		FV

								4/4/21		18		7.18		2021		4		4		18		FV

								4/4/21		19		31.01		2021		4		4		19		FV

								4/4/21		20		39.87		2021		4		4		20		FV

								4/4/21		21		47.45		2021		4		4		21		FV

								4/4/21		22		46.5		2021		4		4		22		V

								4/4/21		23		43.04		2021		4		4		23		V

								4/4/21		24		39.97		2021		4		4		24		V

								4/5/21		1		43.97		2021		4		5		1		V

								4/5/21		2		37.5		2021		4		5		2		V

								4/5/21		3		34.05		2021		4		5		3		V

								4/5/21		4		34.05		2021		4		5		4		V

								4/5/21		5		34.05		2021		4		5		5		V

								4/5/21		6		35.97		2021		4		5		6		V

								4/5/21		7		47		2021		4		5		7		V

								4/5/21		8		47.1		2021		4		5		8		FV

								4/5/21		9		48.54		2021		4		5		9		FV

								4/5/21		10		49.1		2021		4		5		10		FV

								4/5/21		11		49.11		2021		4		5		11		FV

								4/5/21		12		48.74		2021		4		5		12		FV

								4/5/21		13		48.1		2021		4		5		13		FV

								4/5/21		14		48.32		2021		4		5		14		FV

								4/5/21		15		47.9		2021		4		5		15		FV

								4/5/21		16		38.08		2021		4		5		16		FV

								4/5/21		17		33.48		2021		4		5		17		FV

								4/5/21		18		31.9		2021		4		5		18		FV

								4/5/21		19		34.5		2021		4		5		19		FV

								4/5/21		20		48.53		2021		4		5		20		FV

								4/5/21		21		53.32		2021		4		5		21		FV

								4/5/21		22		60.68		2021		4		5		22		V

								4/5/21		23		58.16		2021		4		5		23		V

								4/5/21		24		57.1		2021		4		5		24		V

								4/6/21		1		58		2021		4		6		1		V

								4/6/21		2		50.28		2021		4		6		2		V

								4/6/21		3		48.13		2021		4		6		3		V

								4/6/21		4		44		2021		4		6		4		V

								4/6/21		5		43.93		2021		4		6		5		V

								4/6/21		6		48.3		2021		4		6		6		V

								4/6/21		7		58.02		2021		4		6		7		V

								4/6/21		8		63.46		2021		4		6		8		FV

								4/6/21		9		69.01		2021		4		6		9		FV

								4/6/21		10		66.05		2021		4		6		10		FV

								4/6/21		11		62.36		2021		4		6		11		FV

								4/6/21		12		60.05		2021		4		6		12		FV

								4/6/21		13		59.01		2021		4		6		13		FV

								4/6/21		14		56.82		2021		4		6		14		FV

								4/6/21		15		53.97		2021		4		6		15		FV

								4/6/21		16		47.49		2021		4		6		16		FV

								4/6/21		17		44.94		2021		4		6		17		FV

								4/6/21		18		43.93		2021		4		6		18		FV

								4/6/21		19		52.58		2021		4		6		19		FV

								4/6/21		20		57.97		2021		4		6		20		FV

								4/6/21		21		64.53		2021		4		6		21		FV

								4/6/21		22		66.76		2021		4		6		22		V

								4/6/21		23		62.97		2021		4		6		23		V

								4/6/21		24		60.72		2021		4		6		24		V

								4/7/21		1		68.25		2021		4		7		1		V

								4/7/21		2		64.85		2021		4		7		2		V

								4/7/21		3		62.36		2021		4		7		3		V

								4/7/21		4		59.59		2021		4		7		4		V

								4/7/21		5		58		2021		4		7		5		V

								4/7/21		6		59.18		2021		4		7		6		V

								4/7/21		7		60.16		2021		4		7		7		V

								4/7/21		8		65.1		2021		4		7		8		FV

								4/7/21		9		67.03		2021		4		7		9		FV

								4/7/21		10		66.66		2021		4		7		10		FV

								4/7/21		11		65.09		2021		4		7		11		FV

								4/7/21		12		63		2021		4		7		12		FV

								4/7/21		13		64.84		2021		4		7		13		FV

								4/7/21		14		65.03		2021		4		7		14		FV

								4/7/21		15		65.09		2021		4		7		15		FV

								4/7/21		16		64.03		2021		4		7		16		FV

								4/7/21		17		62.24		2021		4		7		17		FV

								4/7/21		18		64.24		2021		4		7		18		FV

								4/7/21		19		66.06		2021		4		7		19		FV

								4/7/21		20		69.75		2021		4		7		20		FV

								4/7/21		21		75.98		2021		4		7		21		FV

								4/7/21		22		86.99		2021		4		7		22		V

								4/7/21		23		74		2021		4		7		23		V

								4/7/21		24		69.16		2021		4		7		24		V

								4/8/21		1		72.53		2021		4		8		1		V

								4/8/21		2		66.58		2021		4		8		2		V

								4/8/21		3		65		2021		4		8		3		V

								4/8/21		4		63.18		2021		4		8		4		V

								4/8/21		5		61.9		2021		4		8		5		V

								4/8/21		6		65.62		2021		4		8		6		V

								4/8/21		7		71.34		2021		4		8		7		V

								4/8/21		8		76.07		2021		4		8		8		FV

								4/8/21		9		78.97		2021		4		8		9		FV

								4/8/21		10		80.35		2021		4		8		10		FV

								4/8/21		11		74.52		2021		4		8		11		FV

								4/8/21		12		70		2021		4		8		12		FV

								4/8/21		13		67.4		2021		4		8		13		FV

								4/8/21		14		66.09		2021		4		8		14		FV

								4/8/21		15		63.44		2021		4		8		15		FV

								4/8/21		16		60.02		2021		4		8		16		FV

								4/8/21		17		57		2021		4		8		17		FV

								4/8/21		18		62.36		2021		4		8		18		FV

								4/8/21		19		70.22		2021		4		8		19		FV

								4/8/21		20		74.85		2021		4		8		20		FV

								4/8/21		21		80.56		2021		4		8		21		FV

								4/8/21		22		79.3		2021		4		8		22		V

								4/8/21		23		73.97		2021		4		8		23		V

								4/8/21		24		69.61		2021		4		8		24		V

								4/9/21		1		73.36		2021		4		9		1		V

								4/9/21		2		69.98		2021		4		9		2		V

								4/9/21		3		68.77		2021		4		9		3		V

								4/9/21		4		67.97		2021		4		9		4		V

								4/9/21		5		65.35		2021		4		9		5		V

								4/9/21		6		71.37		2021		4		9		6		V

								4/9/21		7		73.97		2021		4		9		7		V

								4/9/21		8		74.74		2021		4		9		8		FV

								4/9/21		9		74.95		2021		4		9		9		FV

								4/9/21		10		77.7		2021		4		9		10		FV

								4/9/21		11		76.17		2021		4		9		11		FV

								4/9/21		12		73.97		2021		4		9		12		FV

								4/9/21		13		70.79		2021		4		9		13		FV

								4/9/21		14		65.13		2021		4		9		14		FV

								4/9/21		15		62.36		2021		4		9		15		FV

								4/9/21		16		61.16		2021		4		9		16		FV

								4/9/21		17		58.12		2021		4		9		17		FV

								4/9/21		18		63.93		2021		4		9		18		FV

								4/9/21		19		70.68		2021		4		9		19		FV

								4/9/21		20		74.19		2021		4		9		20		FV

								4/9/21		21		82.97		2021		4		9		21		FV

								4/9/21		22		76.51		2021		4		9		22		V

								4/9/21		23		73.25		2021		4		9		23		V

								4/9/21		24		70.01		2021		4		9		24		V

								4/10/21		1		66.02		2021		4		10		1		V

								4/10/21		2		63.26		2021		4		10		2		V

								4/10/21		3		61.86		2021		4		10		3		V

								4/10/21		4		60.57		2021		4		10		4		V

								4/10/21		5		60.16		2021		4		10		5		V

								4/10/21		6		61.16		2021		4		10		6		V

								4/10/21		7		62.36		2021		4		10		7		V

								4/10/21		8		62.97		2021		4		10		8		FV

								4/10/21		9		68.32		2021		4		10		9		FV

								4/10/21		10		70.23		2021		4		10		10		FV

								4/10/21		11		70.18		2021		4		10		11		FV

								4/10/21		12		68.97		2021		4		10		12		FV

								4/10/21		13		67.77		2021		4		10		13		FV

								4/10/21		14		65.51		2021		4		10		14		FV

								4/10/21		15		62.36		2021		4		10		15		FV

								4/10/21		16		58.01		2021		4		10		16		FV

								4/10/21		17		55.07		2021		4		10		17		FV

								4/10/21		18		59.84		2021		4		10		18		FV

								4/10/21		19		65.7		2021		4		10		19		FV

								4/10/21		20		69.24		2021		4		10		20		FV

								4/10/21		21		70.12		2021		4		10		21		FV

								4/10/21		22		73.82		2021		4		10		22		V

								4/10/21		23		70.18		2021		4		10		23		V

								4/10/21		24		66.45		2021		4		10		24		V

								4/11/21		1		61.16		2021		4		11		1		V

								4/11/21		2		60.97		2021		4		11		2		V

								4/11/21		3		57.21		2021		4		11		3		V

								4/11/21		4		53.75		2021		4		11		4		V

								4/11/21		5		51.52		2021		4		11		5		V

								4/11/21		6		50.97		2021		4		11		6		V

								4/11/21		7		51.81		2021		4		11		7		V

								4/11/21		8		49.4		2021		4		11		8		FV

								4/11/21		9		52.91		2021		4		11		9		FV

								4/11/21		10		55.35		2021		4		11		10		FV

								4/11/21		11		56.54		2021		4		11		11		FV

								4/11/21		12		53.2		2021		4		11		12		FV

								4/11/21		13		53.23		2021		4		11		13		FV

								4/11/21		14		45.9		2021		4		11		14		FV

								4/11/21		15		41.92		2021		4		11		15		FV

								4/11/21		16		41.29		2021		4		11		16		FV

								4/11/21		17		37.6		2021		4		11		17		FV

								4/11/21		18		34.84		2021		4		11		18		FV

								4/11/21		19		40.1		2021		4		11		19		FV

								4/11/21		20		47.48		2021		4		11		20		FV

								4/11/21		21		60.97		2021		4		11		21		FV

								4/11/21		22		67.2		2021		4		11		22		V

								4/11/21		23		63.85		2021		4		11		23		V

								4/11/21		24		59.14		2021		4		11		24		V

								4/12/21		1		60.57		2021		4		12		1		V

								4/12/21		2		53.2		2021		4		12		2		V

								4/12/21		3		50		2021		4		12		3		V

								4/12/21		4		49.6		2021		4		12		4		V

								4/12/21		5		49.7		2021		4		12		5		V

								4/12/21		6		52.7		2021		4		12		6		V

								4/12/21		7		60.02		2021		4		12		7		V

								4/12/21		8		70.43		2021		4		12		8		FV

								4/12/21		9		71.29		2021		4		12		9		FV

								4/12/21		10		69.68		2021		4		12		10		FV

								4/12/21		11		63.26		2021		4		12		11		FV

								4/12/21		12		60.02		2021		4		12		12		FV

								4/12/21		13		62		2021		4		12		13		FV

								4/12/21		14		62		2021		4		12		14		FV

								4/12/21		15		61.16		2021		4		12		15		FV

								4/12/21		16		58.97		2021		4		12		16		FV

								4/12/21		17		58.02		2021		4		12		17		FV

								4/12/21		18		61.07		2021		4		12		18		FV

								4/12/21		19		66		2021		4		12		19		FV

								4/12/21		20		72.05		2021		4		12		20		FV

								4/12/21		21		78.74		2021		4		12		21		FV

								4/12/21		22		78		2021		4		12		22		V

								4/12/21		23		72.94		2021		4		12		23		V

								4/12/21		24		71.43		2021		4		12		24		V

								4/13/21		1		76.48		2021		4		13		1		V

								4/13/21		2		72.07		2021		4		13		2		V

								4/13/21		3		69.14		2021		4		13		3		V

								4/13/21		4		68.99		2021		4		13		4		V

								4/13/21		5		66		2021		4		13		5		V

								4/13/21		6		71.73		2021		4		13		6		V

								4/13/21		7		77.18		2021		4		13		7		V

								4/13/21		8		80.52		2021		4		13		8		FV

								4/13/21		9		80.57		2021		4		13		9		FV

								4/13/21		10		84.44		2021		4		13		10		FV

								4/13/21		11		80.85		2021		4		13		11		FV

								4/13/21		12		74.43		2021		4		13		12		FV

								4/13/21		13		74.5		2021		4		13		13		FV

								4/13/21		14		72		2021		4		13		14		FV

								4/13/21		15		66		2021		4		13		15		FV

								4/13/21		16		62.36		2021		4		13		16		FV

								4/13/21		17		62.36		2021		4		13		17		FV

								4/13/21		18		65.97		2021		4		13		18		FV

								4/13/21		19		74.32		2021		4		13		19		FV

								4/13/21		20		80.85		2021		4		13		20		FV

								4/13/21		21		88.32		2021		4		13		21		FV

								4/13/21		22		86.72		2021		4		13		22		V

								4/13/21		23		80.76		2021		4		13		23		V

								4/13/21		24		78.98		2021		4		13		24		V

								4/14/21		1		78		2021		4		14		1		V

								4/14/21		2		72		2021		4		14		2		V

								4/14/21		3		70.45		2021		4		14		3		V

								4/14/21		4		69.05		2021		4		14		4		V

								4/14/21		5		68		2021		4		14		5		V

								4/14/21		6		70.66		2021		4		14		6		V

								4/14/21		7		75.97		2021		4		14		7		V

								4/14/21		8		76.79		2021		4		14		8		FV

								4/14/21		9		80.23		2021		4		14		9		FV

								4/14/21		10		81.88		2021		4		14		10		FV

								4/14/21		11		81		2021		4		14		11		FV

								4/14/21		12		75.97		2021		4		14		12		FV

								4/14/21		13		72.31		2021		4		14		13		FV

								4/14/21		14		67.97		2021		4		14		14		FV

								4/14/21		15		66.1		2021		4		14		15		FV

								4/14/21		16		61.97		2021		4		14		16		FV

								4/14/21		17		62.23		2021		4		14		17		FV

								4/14/21		18		65.96		2021		4		14		18		FV

								4/14/21		19		73.19		2021		4		14		19		FV

								4/14/21		20		75.28		2021		4		14		20		FV

								4/14/21		21		78.51		2021		4		14		21		FV

								4/14/21		22		81.7		2021		4		14		22		V

								4/14/21		23		76.51		2021		4		14		23		V

								4/14/21		24		70.52		2021		4		14		24		V

								4/15/21		1		65.84		2021		4		15		1		V

								4/15/21		2		62.97		2021		4		15		2		V

								4/15/21		3		60.98		2021		4		15		3		V

								4/15/21		4		59.71		2021		4		15		4		V

								4/15/21		5		61.16		2021		4		15		5		V

								4/15/21		6		61.16		2021		4		15		6		V

								4/15/21		7		64.47		2021		4		15		7		V

								4/15/21		8		72.97		2021		4		15		8		FV

								4/15/21		9		73.08		2021		4		15		9		FV

								4/15/21		10		76.79		2021		4		15		10		FV

								4/15/21		11		76.74		2021		4		15		11		FV

								4/15/21		12		75.16		2021		4		15		12		FV

								4/15/21		13		70.67		2021		4		15		13		FV

								4/15/21		14		69		2021		4		15		14		FV

								4/15/21		15		63.72		2021		4		15		15		FV

								4/15/21		16		60.55		2021		4		15		16		FV

								4/15/21		17		59.18		2021		4		15		17		FV

								4/15/21		18		61.18		2021		4		15		18		FV

								4/15/21		19		70.14		2021		4		15		19		FV

								4/15/21		20		72.02		2021		4		15		20		FV

								4/15/21		21		76.45		2021		4		15		21		FV

								4/15/21		22		78		2021		4		15		22		V

								4/15/21		23		72		2021		4		15		23		V

								4/15/21		24		67.58		2021		4		15		24		V

								4/16/21		1		74.52		2021		4		16		1		V

								4/16/21		2		69.13		2021		4		16		2		V

								4/16/21		3		68.07		2021		4		16		3		V

								4/16/21		4		65.87		2021		4		16		4		V

								4/16/21		5		62.57		2021		4		16		5		V

								4/16/21		6		64.75		2021		4		16		6		V

								4/16/21		7		70		2021		4		16		7		V

								4/16/21		8		73.33		2021		4		16		8		FV

								4/16/21		9		76.79		2021		4		16		9		FV

								4/16/21		10		76.38		2021		4		16		10		FV

								4/16/21		11		75.64		2021		4		16		11		FV

								4/16/21		12		72.01		2021		4		16		12		FV

								4/16/21		13		69.7		2021		4		16		13		FV

								4/16/21		14		62.36		2021		4		16		14		FV

								4/16/21		15		60.57		2021		4		16		15		FV

								4/16/21		16		59		2021		4		16		16		FV

								4/16/21		17		53.66		2021		4		16		17		FV

								4/16/21		18		57.94		2021		4		16		18		FV

								4/16/21		19		64.99		2021		4		16		19		FV

								4/16/21		20		71.07		2021		4		16		20		FV

								4/16/21		21		78.52		2021		4		16		21		FV

								4/16/21		22		80		2021		4		16		22		V

								4/16/21		23		73.94		2021		4		16		23		V

								4/16/21		24		73.45		2021		4		16		24		V

								4/17/21		1		72.04		2021		4		17		1		V

								4/17/21		2		65.99		2021		4		17		2		V

								4/17/21		3		63.66		2021		4		17		3		V

								4/17/21		4		60.75		2021		4		17		4		V

								4/17/21		5		58.4		2021		4		17		5		V

								4/17/21		6		59.17		2021		4		17		6		V

								4/17/21		7		65.57		2021		4		17		7		V

								4/17/21		8		68.2		2021		4		17		8		FV

								4/17/21		9		73.45		2021		4		17		9		FV

								4/17/21		10		72.94		2021		4		17		10		FV

								4/17/21		11		62.58		2021		4		17		11		FV

								4/17/21		12		60.57		2021		4		17		12		FV

								4/17/21		13		62.36		2021		4		17		13		FV

								4/17/21		14		55.77		2021		4		17		14		FV

								4/17/21		15		52.07		2021		4		17		15		FV

								4/17/21		16		51.1		2021		4		17		16		FV

								4/17/21		17		50.84		2021		4		17		17		FV

								4/17/21		18		53.49		2021		4		17		18		FV

								4/17/21		19		59.98		2021		4		17		19		FV

								4/17/21		20		68.01		2021		4		17		20		FV

								4/17/21		21		78.47		2021		4		17		21		FV

								4/17/21		22		77.59		2021		4		17		22		V

								4/17/21		23		75.63		2021		4		17		23		V

								4/17/21		24		72.34		2021		4		17		24		V

								4/18/21		1		72.81		2021		4		18		1		V

								4/18/21		2		65.53		2021		4		18		2		V

								4/18/21		3		64.77		2021		4		18		3		V

								4/18/21		4		62.1		2021		4		18		4		V

								4/18/21		5		61.02		2021		4		18		5		V

								4/18/21		6		60.57		2021		4		18		6		V

								4/18/21		7		60.54		2021		4		18		7		V

								4/18/21		8		62.62		2021		4		18		8		FV

								4/18/21		9		64.52		2021		4		18		9		FV

								4/18/21		10		63.57		2021		4		18		10		FV

								4/18/21		11		60.01		2021		4		18		11		FV

								4/18/21		12		59.35		2021		4		18		12		FV

								4/18/21		13		59.87		2021		4		18		13		FV

								4/18/21		14		54.89		2021		4		18		14		FV

								4/18/21		15		54.22		2021		4		18		15		FV

								4/18/21		16		51.35		2021		4		18		16		FV

								4/18/21		17		51.34		2021		4		18		17		FV

								4/18/21		18		54.55		2021		4		18		18		FV

								4/18/21		19		64.99		2021		4		18		19		FV

								4/18/21		20		76.08		2021		4		18		20		FV

								4/18/21		21		80.93		2021		4		18		21		FV

								4/18/21		22		82.51		2021		4		18		22		V

								4/18/21		23		80.49		2021		4		18		23		V

								4/18/21		24		80.31		2021		4		18		24		V

								4/19/21		1		81.57		2021		4		19		1		V

								4/19/21		2		80.18		2021		4		19		2		V

								4/19/21		3		76.57		2021		4		19		3		V

								4/19/21		4		72.07		2021		4		19		4		V

								4/19/21		5		69.07		2021		4		19		5		V

								4/19/21		6		70.36		2021		4		19		6		V

								4/19/21		7		84.9		2021		4		19		7		V

								4/19/21		8		85		2021		4		19		8		FV

								4/19/21		9		87.5		2021		4		19		9		FV

								4/19/21		10		86.01		2021		4		19		10		FV

								4/19/21		11		84.51		2021		4		19		11		FV

								4/19/21		12		83.51		2021		4		19		12		FV

								4/19/21		13		80.72		2021		4		19		13		FV

								4/19/21		14		78.04		2021		4		19		14		FV

								4/19/21		15		74		2021		4		19		15		FV

								4/19/21		16		69.07		2021		4		19		16		FV

								4/19/21		17		65.16		2021		4		19		17		FV

								4/19/21		18		70.02		2021		4		19		18		FV

								4/19/21		19		79.05		2021		4		19		19		FV

								4/19/21		20		81.57		2021		4		19		20		FV

								4/19/21		21		85.59		2021		4		19		21		FV

								4/19/21		22		87.5		2021		4		19		22		V

								4/19/21		23		82.31		2021		4		19		23		V

								4/19/21		24		80.32		2021		4		19		24		V

								4/20/21		1		77.08		2021		4		20		1		V

								4/20/21		2		73.63		2021		4		20		2		V

								4/20/21		3		72.02		2021		4		20		3		V

								4/20/21		4		68.99		2021		4		20		4		V

								4/20/21		5		68.61		2021		4		20		5		V

								4/20/21		6		71.94		2021		4		20		6		V

								4/20/21		7		83.16		2021		4		20		7		V

								4/20/21		8		85.95		2021		4		20		8		FV

								4/20/21		9		87.18		2021		4		20		9		FV

								4/20/21		10		90		2021		4		20		10		FV

								4/20/21		11		85		2021		4		20		11		FV

								4/20/21		12		81.07		2021		4		20		12		FV

								4/20/21		13		78.27		2021		4		20		13		FV

								4/20/21		14		72.1		2021		4		20		14		FV

								4/20/21		15		68.89		2021		4		20		15		FV

								4/20/21		16		66.57		2021		4		20		16		FV

								4/20/21		17		66.01		2021		4		20		17		FV

								4/20/21		18		69.88		2021		4		20		18		FV

								4/20/21		19		81.07		2021		4		20		19		FV

								4/20/21		20		83.02		2021		4		20		20		FV

								4/20/21		21		90.44		2021		4		20		21		FV

								4/20/21		22		90.71		2021		4		20		22		V

								4/20/21		23		86.91		2021		4		20		23		V

								4/20/21		24		75		2021		4		20		24		V

								4/21/21		1		81.01		2021		4		21		1		V

								4/21/21		2		79.01		2021		4		21		2		V

								4/21/21		3		78.07		2021		4		21		3		V

								4/21/21		4		78.76		2021		4		21		4		V

								4/21/21		5		78.07		2021		4		21		5		V

								4/21/21		6		73		2021		4		21		6		V

								4/21/21		7		81.01		2021		4		21		7		V

								4/21/21		8		87.61		2021		4		21		8		FV

								4/21/21		9		90.44		2021		4		21		9		FV

								4/21/21		10		90		2021		4		21		10		FV

								4/21/21		11		84.61		2021		4		21		11		FV

								4/21/21		12		82.49		2021		4		21		12		FV

								4/21/21		13		78.9		2021		4		21		13		FV

								4/21/21		14		75		2021		4		21		14		FV

								4/21/21		15		71.68		2021		4		21		15		FV

								4/21/21		16		67.3		2021		4		21		16		FV

								4/21/21		17		68.34		2021		4		21		17		FV

								4/21/21		18		69.97		2021		4		21		18		FV

								4/21/21		19		80		2021		4		21		19		FV

								4/21/21		20		85.06		2021		4		21		20		FV

								4/21/21		21		86.99		2021		4		21		21		FV

								4/21/21		22		86.35		2021		4		21		22		V

								4/21/21		23		81.56		2021		4		21		23		V

								4/21/21		24		72.9		2021		4		21		24		V

								4/22/21		1		73.31		2021		4		22		1		V

								4/22/21		2		69.07		2021		4		22		2		V

								4/22/21		3		68.07		2021		4		22		3		V

								4/22/21		4		69		2021		4		22		4		V

								4/22/21		5		67.26		2021		4		22		5		V

								4/22/21		6		67.26		2021		4		22		6		V

								4/22/21		7		74		2021		4		22		7		V

								4/22/21		8		82.57		2021		4		22		8		FV

								4/22/21		9		85		2021		4		22		9		FV

								4/22/21		10		83.09		2021		4		22		10		FV

								4/22/21		11		80.18		2021		4		22		11		FV

								4/22/21		12		75.97		2021		4		22		12		FV

								4/22/21		13		72.07		2021		4		22		13		FV

								4/22/21		14		71.05		2021		4		22		14		FV

								4/22/21		15		67.26		2021		4		22		15		FV

								4/22/21		16		65.16		2021		4		22		16		FV

								4/22/21		17		66.01		2021		4		22		17		FV

								4/22/21		18		66.36		2021		4		22		18		FV

								4/22/21		19		69.65		2021		4		22		19		FV

								4/22/21		20		79.6		2021		4		22		20		FV

								4/22/21		21		84.42		2021		4		22		21		FV

								4/22/21		22		85.93		2021		4		22		22		V

								4/22/21		23		83.03		2021		4		22		23		V

								4/22/21		24		80.62		2021		4		22		24		V

								4/23/21		1		82.23		2021		4		23		1		V

								4/23/21		2		80.62		2021		4		23		2		V

								4/23/21		3		70.07		2021		4		23		3		V

								4/23/21		4		66.57		2021		4		23		4		V

								4/23/21		5		59.72		2021		4		23		5		V

								4/23/21		6		67		2021		4		23		6		V

								4/23/21		7		77		2021		4		23		7		V

								4/23/21		8		83.73		2021		4		23		8		FV

								4/23/21		9		83.16		2021		4		23		9		FV

								4/23/21		10		78.01		2021		4		23		10		FV

								4/23/21		11		68.56		2021		4		23		11		FV

								4/23/21		12		65.16		2021		4		23		12		FV

								4/23/21		13		60		2021		4		23		13		FV

								4/23/21		14		54.6		2021		4		23		14		FV

								4/23/21		15		54.22		2021		4		23		15		FV

								4/23/21		16		52.03		2021		4		23		16		FV

								4/23/21		17		51.24		2021		4		23		17		FV

								4/23/21		18		53.45		2021		4		23		18		FV

								4/23/21		19		64		2021		4		23		19		FV

								4/23/21		20		78.02		2021		4		23		20		FV

								4/23/21		21		81.02		2021		4		23		21		FV

								4/23/21		22		78.33		2021		4		23		22		V

								4/23/21		23		70.9		2021		4		23		23		V

								4/23/21		24		65.69		2021		4		23		24		V

								4/24/21		1		68.51		2021		4		24		1		V

								4/24/21		2		64.5		2021		4		24		2		V

								4/24/21		3		61.4		2021		4		24		3		V

								4/24/21		4		56.86		2021		4		24		4		V

								4/24/21		5		54.89		2021		4		24		5		V

								4/24/21		6		54.55		2021		4		24		6		V

								4/24/21		7		57.95		2021		4		24		7		V

								4/24/21		8		57.51		2021		4		24		8		FV

								4/24/21		9		55.75		2021		4		24		9		FV

								4/24/21		10		54.68		2021		4		24		10		FV

								4/24/21		11		54.55		2021		4		24		11		FV

								4/24/21		12		52.03		2021		4		24		12		FV

								4/24/21		13		50.4		2021		4		24		13		FV

								4/24/21		14		50.4		2021		4		24		14		FV

								4/24/21		15		49.51		2021		4		24		15		FV

								4/24/21		16		40		2021		4		24		16		FV

								4/24/21		17		32.07		2021		4		24		17		FV

								4/24/21		18		46.71		2021		4		24		18		FV

								4/24/21		19		55.2		2021		4		24		19		FV

								4/24/21		20		67.65		2021		4		24		20		FV

								4/24/21		21		73.43		2021		4		24		21		FV

								4/24/21		22		77		2021		4		24		22		V

								4/24/21		23		73.57		2021		4		24		23		V

								4/24/21		24		66.36		2021		4		24		24		V

								4/25/21		1		68.07		2021		4		25		1		V

								4/25/21		2		65.16		2021		4		25		2		V

								4/25/21		3		61.07		2021		4		25		3		V

								4/25/21		4		61.07		2021		4		25		4		V

								4/25/21		5		57.75		2021		4		25		5		V

								4/25/21		6		56.01		2021		4		25		6		V

								4/25/21		7		56.01		2021		4		25		7		V

								4/25/21		8		54.89		2021		4		25		8		FV

								4/25/21		9		54.55		2021		4		25		9		FV

								4/25/21		10		55.2		2021		4		25		10		FV

								4/25/21		11		55.2		2021		4		25		11		FV

								4/25/21		12		54.7		2021		4		25		12		FV

								4/25/21		13		54.55		2021		4		25		13		FV

								4/25/21		14		54.55		2021		4		25		14		FV

								4/25/21		15		53.52		2021		4		25		15		FV

								4/25/21		16		50		2021		4		25		16		FV

								4/25/21		17		50		2021		4		25		17		FV

								4/25/21		18		50.4		2021		4		25		18		FV

								4/25/21		19		54.7		2021		4		25		19		FV

								4/25/21		20		65.93		2021		4		25		20		FV

								4/25/21		21		76.33		2021		4		25		21		FV

								4/25/21		22		88.09		2021		4		25		22		V

								4/25/21		23		86.58		2021		4		25		23		V

								4/25/21		24		81.79		2021		4		25		24		V

								4/26/21		1		78		2021		4		26		1		V

								4/26/21		2		74.75		2021		4		26		2		V

								4/26/21		3		71.75		2021		4		26		3		V

								4/26/21		4		72.5		2021		4		26		4		V

								4/26/21		5		69.66		2021		4		26		5		V

								4/26/21		6		75		2021		4		26		6		V

								4/26/21		7		78.75		2021		4		26		7		V

								4/26/21		8		81.96		2021		4		26		8		FV

								4/26/21		9		83.85		2021		4		26		9		FV

								4/26/21		10		82.29		2021		4		26		10		FV

								4/26/21		11		80		2021		4		26		11		FV

								4/26/21		12		78.23		2021		4		26		12		FV

								4/26/21		13		76.71		2021		4		26		13		FV

								4/26/21		14		74.75		2021		4		26		14		FV

								4/26/21		15		71.54		2021		4		26		15		FV

								4/26/21		16		67.26		2021		4		26		16		FV

								4/26/21		17		66.36		2021		4		26		17		FV

								4/26/21		18		68.75		2021		4		26		18		FV

								4/26/21		19		69.56		2021		4		26		19		FV

								4/26/21		20		79.41		2021		4		26		20		FV

								4/26/21		21		82.29		2021		4		26		21		FV

								4/26/21		22		86.01		2021		4		26		22		V

								4/26/21		23		78.81		2021		4		26		23		V

								4/26/21		24		75.53		2021		4		26		24		V

								4/27/21		1		82.54		2021		4		27		1		V

								4/27/21		2		79.94		2021		4		27		2		V

								4/27/21		3		79.01		2021		4		27		3		V

								4/27/21		4		78.06		2021		4		27		4		V

								4/27/21		5		75.96		2021		4		27		5		V

								4/27/21		6		76.12		2021		4		27		6		V

								4/27/21		7		79.91		2021		4		27		7		V

								4/27/21		8		82.94		2021		4		27		8		FV

								4/27/21		9		85.32		2021		4		27		9		FV

								4/27/21		10		81.59		2021		4		27		10		FV

								4/27/21		11		80.54		2021		4		27		11		FV

								4/27/21		12		80.18		2021		4		27		12		FV

								4/27/21		13		79.91		2021		4		27		13		FV

								4/27/21		14		78.86		2021		4		27		14		FV

								4/27/21		15		75.75		2021		4		27		15		FV

								4/27/21		16		68.01		2021		4		27		16		FV

								4/27/21		17		66.36		2021		4		27		17		FV

								4/27/21		18		66.36		2021		4		27		18		FV

								4/27/21		19		74.09		2021		4		27		19		FV

								4/27/21		20		80.35		2021		4		27		20		FV

								4/27/21		21		80.87		2021		4		27		21		FV

								4/27/21		22		83.99		2021		4		27		22		V

								4/27/21		23		80		2021		4		27		23		V

								4/27/21		24		74.22		2021		4		27		24		V

								4/28/21		1		76.75		2021		4		28		1		V

								4/28/21		2		73.96		2021		4		28		2		V

								4/28/21		3		73.25		2021		4		28		3		V

								4/28/21		4		72.5		2021		4		28		4		V

								4/28/21		5		68.49		2021		4		28		5		V

								4/28/21		6		69.75		2021		4		28		6		V

								4/28/21		7		73.99		2021		4		28		7		V

								4/28/21		8		81.48		2021		4		28		8		FV

								4/28/21		9		85.57		2021		4		28		9		FV

								4/28/21		10		84		2021		4		28		10		FV

								4/28/21		11		79.65		2021		4		28		11		FV

								4/28/21		12		78.95		2021		4		28		12		FV

								4/28/21		13		76.75		2021		4		28		13		FV

								4/28/21		14		76.71		2021		4		28		14		FV

								4/28/21		15		70		2021		4		28		15		FV

								4/28/21		16		62.57		2021		4		28		16		FV

								4/28/21		17		59.18		2021		4		28		17		FV

								4/28/21		18		65.71		2021		4		28		18		FV

								4/28/21		19		71.4		2021		4		28		19		FV

								4/28/21		20		77.99		2021		4		28		20		FV

								4/28/21		21		78		2021		4		28		21		FV

								4/28/21		22		81.01		2021		4		28		22		V

								4/28/21		23		76.75		2021		4		28		23		V

								4/28/21		24		71.29		2021		4		28		24		V

								4/29/21		1		76.75		2021		4		29		1		V

								4/29/21		2		70.68		2021		4		29		2		V

								4/29/21		3		66.75		2021		4		29		3		V

								4/29/21		4		66.36		2021		4		29		4		V

								4/29/21		5		65		2021		4		29		5		V

								4/29/21		6		65.16		2021		4		29		6		V

								4/29/21		7		71.77		2021		4		29		7		V

								4/29/21		8		79.9		2021		4		29		8		FV

								4/29/21		9		85.08		2021		4		29		9		FV

								4/29/21		10		84.5		2021		4		29		10		FV

								4/29/21		11		80		2021		4		29		11		FV

								4/29/21		12		78.4		2021		4		29		12		FV

								4/29/21		13		77.16		2021		4		29		13		FV

								4/29/21		14		77.02		2021		4		29		14		FV

								4/29/21		15		73.35		2021		4		29		15		FV

								4/29/21		16		66.75		2021		4		29		16		FV

								4/29/21		17		65		2021		4		29		17		FV

								4/29/21		18		68.34		2021		4		29		18		FV

								4/29/21		19		69		2021		4		29		19		FV

								4/29/21		20		76.65		2021		4		29		20		FV

								4/29/21		21		82.47		2021		4		29		21		FV

								4/29/21		22		86.7		2021		4		29		22		V

								4/29/21		23		82.5		2021		4		29		23		V

								4/29/21		24		76.75		2021		4		29		24		V

								4/30/21		1		84.75		2021		4		30		1		V

								4/30/21		2		82.62		2021		4		30		2		V

								4/30/21		3		80.5		2021		4		30		3		V

								4/30/21		4		80.5		2021		4		30		4		V

								4/30/21		5		80		2021		4		30		5		V

								4/30/21		6		80.63		2021		4		30		6		V

								4/30/21		7		84.02		2021		4		30		7		V

								4/30/21		8		84.51		2021		4		30		8		FV

								4/30/21		9		90		2021		4		30		9		FV

								4/30/21		10		87.22		2021		4		30		10		FV

								4/30/21		11		80.63		2021		4		30		11		FV

								4/30/21		12		77.95		2021		4		30		12		FV

								4/30/21		13		82.06		2021		4		30		13		FV

								4/30/21		14		77.75		2021		4		30		14		FV

								4/30/21		15		75		2021		4		30		15		FV

								4/30/21		16		73.88		2021		4		30		16		FV

								4/30/21		17		67.5		2021		4		30		17		FV

								4/30/21		18		69.64		2021		4		30		18		FV

								4/30/21		19		75.55		2021		4		30		19		FV

								4/30/21		20		79.06		2021		4		30		20		FV

								4/30/21		21		80.96		2021		4		30		21		FV

								4/30/21		22		83.16		2021		4		30		22		V

								4/30/21		23		76.11		2021		4		30		23		V

								4/30/21		24		68.86		2021		4		30		24		V

								5/1/21		1		69.29		2021		5		1		1		V

								5/1/21		2		64.6		2021		5		1		2		V

								5/1/21		3		61.08		2021		5		1		3		V

								5/1/21		4		59.93		2021		5		1		4		V

								5/1/21		5		59.9		2021		5		1		5		V

								5/1/21		6		58		2021		5		1		6		V

								5/1/21		7		56.86		2021		5		1		7		V

								5/1/21		8		56.55		2021		5		1		8		FV

								5/1/21		9		57.38		2021		5		1		9		FV

								5/1/21		10		56.21		2021		5		1		10		FV

								5/1/21		11		54.7		2021		5		1		11		FV

								5/1/21		12		53.39		2021		5		1		12		FV

								5/1/21		13		53.13		2021		5		1		13		FV

								5/1/21		14		51.4		2021		5		1		14		FV

								5/1/21		15		49.59		2021		5		1		15		FV

								5/1/21		16		45.53		2021		5		1		16		FV

								5/1/21		17		48.98		2021		5		1		17		FV

								5/1/21		18		50.47		2021		5		1		18		FV

								5/1/21		19		54.4		2021		5		1		19		FV

								5/1/21		20		61.01		2021		5		1		20		FV

								5/1/21		21		68.69		2021		5		1		21		FV

								5/1/21		22		81.06		2021		5		1		22		V

								5/1/21		23		81.52		2021		5		1		23		V

								5/1/21		24		71.01		2021		5		1		24		V

								5/2/21		1		61.17		2021		5		2		1		V

								5/2/21		2		56.77		2021		5		2		2		V

								5/2/21		3		56.52		2021		5		2		3		V

								5/2/21		4		56.52		2021		5		2		4		V

								5/2/21		5		56.77		2021		5		2		5		V

								5/2/21		6		56.8		2021		5		2		6		V

								5/2/21		7		61.36		2021		5		2		7		V

								5/2/21		8		58.02		2021		5		2		8		FV

								5/2/21		9		58.02		2021		5		2		9		FV

								5/2/21		10		58.89		2021		5		2		10		FV

								5/2/21		11		56.8		2021		5		2		11		FV

								5/2/21		12		59.2		2021		5		2		12		FV

								5/2/21		13		61.75		2021		5		2		13		FV

								5/2/21		14		66.01		2021		5		2		14		FV

								5/2/21		15		59.41		2021		5		2		15		FV

								5/2/21		16		55.47		2021		5		2		16		FV

								5/2/21		17		53.59		2021		5		2		17		FV

								5/2/21		18		52		2021		5		2		18		FV

								5/2/21		19		54.75		2021		5		2		19		FV

								5/2/21		20		65.1		2021		5		2		20		FV

								5/2/21		21		75		2021		5		2		21		FV

								5/2/21		22		82.62		2021		5		2		22		V

								5/2/21		23		80		2021		5		2		23		V

								5/2/21		24		70.86		2021		5		2		24		V

								5/3/21		1		58.48		2021		5		3		1		V

								5/3/21		2		54.75		2021		5		3		2		V

								5/3/21		3		54.27		2021		5		3		3		V

								5/3/21		4		52.64		2021		5		3		4		V

								5/3/21		5		55.84		2021		5		3		5		V

								5/3/21		6		61.36		2021		5		3		6		V

								5/3/21		7		74.74		2021		5		3		7		V

								5/3/21		8		83.07		2021		5		3		8		FV

								5/3/21		9		83.55		2021		5		3		9		FV

								5/3/21		10		83.55		2021		5		3		10		FV

								5/3/21		11		79		2021		5		3		11		FV

								5/3/21		12		76.5		2021		5		3		12		FV

								5/3/21		13		76.5		2021		5		3		13		FV

								5/3/21		14		76.5		2021		5		3		14		FV

								5/3/21		15		75.55		2021		5		3		15		FV

								5/3/21		16		71.33		2021		5		3		16		FV

								5/3/21		17		70.83		2021		5		3		17		FV

								5/3/21		18		75.5		2021		5		3		18		FV

								5/3/21		19		76.5		2021		5		3		19		FV

								5/3/21		20		82.66		2021		5		3		20		FV

								5/3/21		21		87		2021		5		3		21		FV

								5/3/21		22		86.15		2021		5		3		22		V

								5/3/21		23		84		2021		5		3		23		V

								5/3/21		24		82.58		2021		5		3		24		V

								5/4/21		1		84.51		2021		5		4		1		V

								5/4/21		2		83.63		2021		5		4		2		V

								5/4/21		3		83.29		2021		5		4		3		V

								5/4/21		4		83.35		2021		5		4		4		V

								5/4/21		5		82.83		2021		5		4		5		V

								5/4/21		6		83.63		2021		5		4		6		V

								5/4/21		7		85		2021		5		4		7		V

								5/4/21		8		86.92		2021		5		4		8		FV

								5/4/21		9		89.05		2021		5		4		9		FV

								5/4/21		10		84.9		2021		5		4		10		FV

								5/4/21		11		83.39		2021		5		4		11		FV

								5/4/21		12		82.83		2021		5		4		12		FV

								5/4/21		13		82		2021		5		4		13		FV

								5/4/21		14		81.04		2021		5		4		14		FV

								5/4/21		15		79		2021		5		4		15		FV

								5/4/21		16		71.88		2021		5		4		16		FV

								5/4/21		17		70.07		2021		5		4		17		FV

								5/4/21		18		69.55		2021		5		4		18		FV

								5/4/21		19		70.83		2021		5		4		19		FV

								5/4/21		20		80.3		2021		5		4		20		FV

								5/4/21		21		83.53		2021		5		4		21		FV

								5/4/21		22		84.9		2021		5		4		22		V

								5/4/21		23		83.01		2021		5		4		23		V

								5/4/21		24		81.04		2021		5		4		24		V

								5/5/21		1		75		2021		5		5		1		V

								5/5/21		2		71.55		2021		5		5		2		V

								5/5/21		3		70.86		2021		5		5		3		V

								5/5/21		4		73		2021		5		5		4		V

								5/5/21		5		71.55		2021		5		5		5		V

								5/5/21		6		76.5		2021		5		5		6		V

								5/5/21		7		78.05		2021		5		5		7		V

								5/5/21		8		82.76		2021		5		5		8		FV

								5/5/21		9		84.2		2021		5		5		9		FV

								5/5/21		10		82.78		2021		5		5		10		FV

								5/5/21		11		76.5		2021		5		5		11		FV

								5/5/21		12		74.49		2021		5		5		12		FV

								5/5/21		13		74.49		2021		5		5		13		FV

								5/5/21		14		73.55		2021		5		5		14		FV

								5/5/21		15		69.66		2021		5		5		15		FV

								5/5/21		16		68.49		2021		5		5		16		FV

								5/5/21		17		65.55		2021		5		5		17		FV

								5/5/21		18		66.32		2021		5		5		18		FV

								5/5/21		19		70.83		2021		5		5		19		FV

								5/5/21		20		77.5		2021		5		5		20		FV

								5/5/21		21		83.24		2021		5		5		21		FV

								5/5/21		22		85.5		2021		5		5		22		V

								5/5/21		23		83.67		2021		5		5		23		V

								5/5/21		24		81.11		2021		5		5		24		V

								5/6/21		1		76		2021		5		6		1		V

								5/6/21		2		71.75		2021		5		6		2		V

								5/6/21		3		71.61		2021		5		6		3		V

								5/6/21		4		70.86		2021		5		6		4		V

								5/6/21		5		70.83		2021		5		6		5		V

								5/6/21		6		70.83		2021		5		6		6		V

								5/6/21		7		75.5		2021		5		6		7		V

								5/6/21		8		80.53		2021		5		6		8		FV

								5/6/21		9		81.67		2021		5		6		9		FV

								5/6/21		10		80.76		2021		5		6		10		FV

								5/6/21		11		75		2021		5		6		11		FV

								5/6/21		12		71.75		2021		5		6		12		FV

								5/6/21		13		67.16		2021		5		6		13		FV

								5/6/21		14		65.02		2021		5		6		14		FV

								5/6/21		15		63.5		2021		5		6		15		FV

								5/6/21		16		63.05		2021		5		6		16		FV

								5/6/21		17		64.51		2021		5		6		17		FV

								5/6/21		18		65.27		2021		5		6		18		FV

								5/6/21		19		70.83		2021		5		6		19		FV

								5/6/21		20		76.33		2021		5		6		20		FV

								5/6/21		21		82.4		2021		5		6		21		FV

								5/6/21		22		85		2021		5		6		22		V

								5/6/21		23		80		2021		5		6		23		V

								5/6/21		24		74.44		2021		5		6		24		V

								5/7/21		1		75.57		2021		5		7		1		V

								5/7/21		2		68.82		2021		5		7		2		V

								5/7/21		3		65		2021		5		7		3		V

								5/7/21		4		60.25		2021		5		7		4		V

								5/7/21		5		60.01		2021		5		7		5		V

								5/7/21		6		69.3		2021		5		7		6		V

								5/7/21		7		80		2021		5		7		7		V

								5/7/21		8		86.6		2021		5		7		8		FV

								5/7/21		9		90		2021		5		7		9		FV

								5/7/21		10		84.16		2021		5		7		10		FV

								5/7/21		11		78.75		2021		5		7		11		FV

								5/7/21		12		76.98		2021		5		7		12		FV

								5/7/21		13		75.57		2021		5		7		13		FV

								5/7/21		14		70		2021		5		7		14		FV

								5/7/21		15		63.5		2021		5		7		15		FV

								5/7/21		16		58.1		2021		5		7		16		FV

								5/7/21		17		56.8		2021		5		7		17		FV

								5/7/21		18		61.36		2021		5		7		18		FV

								5/7/21		19		68.16		2021		5		7		19		FV

								5/7/21		20		79.01		2021		5		7		20		FV

								5/7/21		21		84.2		2021		5		7		21		FV

								5/7/21		22		85.91		2021		5		7		22		V

								5/7/21		23		83.91		2021		5		7		23		V

								5/7/21		24		82.02		2021		5		7		24		V

								5/8/21		1		80.75		2021		5		8		1		V

								5/8/21		2		77		2021		5		8		2		V

								5/8/21		3		70.86		2021		5		8		3		V

								5/8/21		4		69.66		2021		5		8		4		V

								5/8/21		5		69.48		2021		5		8		5		V

								5/8/21		6		65		2021		5		8		6		V

								5/8/21		7		65.75		2021		5		8		7		V

								5/8/21		8		62.25		2021		5		8		8		FV

								5/8/21		9		67.57		2021		5		8		9		FV

								5/8/21		10		61.36		2021		5		8		10		FV

								5/8/21		11		50.47		2021		5		8		11		FV

								5/8/21		12		41.04		2021		5		8		12		FV

								5/8/21		13		37		2021		5		8		13		FV

								5/8/21		14		20		2021		5		8		14		FV

								5/8/21		15		1.95		2021		5		8		15		FV

								5/8/21		16		6.27		2021		5		8		16		FV

								5/8/21		17		1.22		2021		5		8		17		FV

								5/8/21		18		1.95		2021		5		8		18		FV

								5/8/21		19		7		2021		5		8		19		FV

								5/8/21		20		48.46		2021		5		8		20		FV

								5/8/21		21		66.27		2021		5		8		21		FV

								5/8/21		22		60.74		2021		5		8		22		V

								5/8/21		23		56.53		2021		5		8		23		V

								5/8/21		24		51.8		2021		5		8		24		V

								5/9/21		1		15.02		2021		5		9		1		V

								5/9/21		2		6.71		2021		5		9		2		V

								5/9/21		3		2		2021		5		9		3		V

								5/9/21		4		1.61		2021		5		9		4		V

								5/9/21		5		0.16		2021		5		9		5		V

								5/9/21		6		0.16		2021		5		9		6		V

								5/9/21		7		1.95		2021		5		9		7		V

								5/9/21		8		1.95		2021		5		9		8		FV

								5/9/21		9		1.95		2021		5		9		9		FV

								5/9/21		10		1.95		2021		5		9		10		FV

								5/9/21		11		1.95		2021		5		9		11		FV

								5/9/21		12		1.95		2021		5		9		12		FV

								5/9/21		13		0.16		2021		5		9		13		FV

								5/9/21		14		0.16		2021		5		9		14		FV

								5/9/21		15		0.03		2021		5		9		15		FV

								5/9/21		16		0.01		2021		5		9		16		FV

								5/9/21		17		0.01		2021		5		9		17		FV

								5/9/21		18		0.15		2021		5		9		18		FV

								5/9/21		19		1.95		2021		5		9		19		FV

								5/9/21		20		14		2021		5		9		20		FV

								5/9/21		21		40.67		2021		5		9		21		FV

								5/9/21		22		54.11		2021		5		9		22		V

								5/9/21		23		54.3		2021		5		9		23		V

								5/9/21		24		49.75		2021		5		9		24		V

								5/10/21		1		45.06		2021		5		10		1		V

								5/10/21		2		42.11		2021		5		10		2		V

								5/10/21		3		40		2021		5		10		3		V

								5/10/21		4		35.8		2021		5		10		4		V

								5/10/21		5		38.29		2021		5		10		5		V

								5/10/21		6		40.7		2021		5		10		6		V

								5/10/21		7		61.36		2021		5		10		7		V

								5/10/21		8		69.99		2021		5		10		8		FV

								5/10/21		9		74.07		2021		5		10		9		FV

								5/10/21		10		68.57		2021		5		10		10		FV

								5/10/21		11		63.5		2021		5		10		11		FV

								5/10/21		12		63.28		2021		5		10		12		FV

								5/10/21		13		62.18		2021		5		10		13		FV

								5/10/21		14		59.83		2021		5		10		14		FV

								5/10/21		15		47.53		2021		5		10		15		FV

								5/10/21		16		53.25		2021		5		10		16		FV

								5/10/21		17		57.63		2021		5		10		17		FV

								5/10/21		18		63.65		2021		5		10		18		FV

								5/10/21		19		64.13		2021		5		10		19		FV

								5/10/21		20		67.01		2021		5		10		20		FV

								5/10/21		21		75.75		2021		5		10		21		FV

								5/10/21		22		83.16		2021		5		10		22		V

								5/10/21		23		77.5		2021		5		10		23		V

								5/10/21		24		68		2021		5		10		24		V

								5/11/21		1		68.83		2021		5		11		1		V

								5/11/21		2		64.92		2021		5		11		2		V

								5/11/21		3		60.39		2021		5		11		3		V

								5/11/21		4		56.53		2021		5		11		4		V

								5/11/21		5		45.01		2021		5		11		5		V

								5/11/21		6		50		2021		5		11		6		V

								5/11/21		7		61.36		2021		5		11		7		V

								5/11/21		8		67.76		2021		5		11		8		FV

								5/11/21		9		68.09		2021		5		11		9		FV

								5/11/21		10		60		2021		5		11		10		FV

								5/11/21		11		41.87		2021		5		11		11		FV

								5/11/21		12		40		2021		5		11		12		FV

								5/11/21		13		40		2021		5		11		13		FV

								5/11/21		14		39.47		2021		5		11		14		FV

								5/11/21		15		38.12		2021		5		11		15		FV

								5/11/21		16		23.19		2021		5		11		16		FV

								5/11/21		17		25		2021		5		11		17		FV

								5/11/21		18		38.67		2021		5		11		18		FV

								5/11/21		19		41.77		2021		5		11		19		FV

								5/11/21		20		63.9		2021		5		11		20		FV

								5/11/21		21		78.75		2021		5		11		21		FV

								5/11/21		22		79.62		2021		5		11		22		V

								5/11/21		23		75.34		2021		5		11		23		V

								5/11/21		24		68.62		2021		5		11		24		V

								5/12/21		1		62.26		2021		5		12		1		V

								5/12/21		2		58.2		2021		5		12		2		V

								5/12/21		3		56.31		2021		5		12		3		V

								5/12/21		4		54.81		2021		5		12		4		V

								5/12/21		5		55.01		2021		5		12		5		V

								5/12/21		6		58.84		2021		5		12		6		V

								5/12/21		7		66.75		2021		5		12		7		V

								5/12/21		8		71.4		2021		5		12		8		FV

								5/12/21		9		73.5		2021		5		12		9		FV

								5/12/21		10		71.51		2021		5		12		10		FV

								5/12/21		11		67		2021		5		12		11		FV

								5/12/21		12		51.1		2021		5		12		12		FV

								5/12/21		13		45		2021		5		12		13		FV

								5/12/21		14		45		2021		5		12		14		FV

								5/12/21		15		30		2021		5		12		15		FV

								5/12/21		16		21.48		2021		5		12		16		FV

								5/12/21		17		21.48		2021		5		12		17		FV

								5/12/21		18		22.22		2021		5		12		18		FV

								5/12/21		19		41		2021		5		12		19		FV

								5/12/21		20		45		2021		5		12		20		FV

								5/12/21		21		72.75		2021		5		12		21		FV

								5/12/21		22		78.08		2021		5		12		22		V

								5/12/21		23		74.51		2021		5		12		23		V

								5/12/21		24		66.01		2021		5		12		24		V

								5/13/21		1		65.04		2021		5		13		1		V

								5/13/21		2		63.15		2021		5		13		2		V

								5/13/21		3		60.74		2021		5		13		3		V

								5/13/21		4		60.85		2021		5		13		4		V

								5/13/21		5		59.9		2021		5		13		5		V

								5/13/21		6		60.69		2021		5		13		6		V

								5/13/21		7		60.33		2021		5		13		7		V

								5/13/21		8		62.87		2021		5		13		8		FV

								5/13/21		9		67.64		2021		5		13		9		FV

								5/13/21		10		63		2021		5		13		10		FV

								5/13/21		11		60.69		2021		5		13		11		FV

								5/13/21		12		57.96		2021		5		13		12		FV

								5/13/21		13		58.78		2021		5		13		13		FV

								5/13/21		14		46		2021		5		13		14		FV

								5/13/21		15		37.73		2021		5		13		15		FV

								5/13/21		16		36.55		2021		5		13		16		FV

								5/13/21		17		36.52		2021		5		13		17		FV

								5/13/21		18		37.08		2021		5		13		18		FV

								5/13/21		19		60.69		2021		5		13		19		FV

								5/13/21		20		70.2		2021		5		13		20		FV

								5/13/21		21		77.76		2021		5		13		21		FV

								5/13/21		22		79.96		2021		5		13		22		V

								5/13/21		23		78.35		2021		5		13		23		V

								5/13/21		24		72.63		2021		5		13		24		V

								5/14/21		1		75.38		2021		5		14		1		V

								5/14/21		2		69		2021		5		14		2		V

								5/14/21		3		65.65		2021		5		14		3		V

								5/14/21		4		62.2		2021		5		14		4		V

								5/14/21		5		62.2		2021		5		14		5		V

								5/14/21		6		68		2021		5		14		6		V

								5/14/21		7		73.78		2021		5		14		7		V

								5/14/21		8		80		2021		5		14		8		FV

								5/14/21		9		82.14		2021		5		14		9		FV

								5/14/21		10		78.96		2021		5		14		10		FV

								5/14/21		11		70		2021		5		14		11		FV

								5/14/21		12		67.21		2021		5		14		12		FV

								5/14/21		13		67.21		2021		5		14		13		FV

								5/14/21		14		63		2021		5		14		14		FV

								5/14/21		15		60.7		2021		5		14		15		FV

								5/14/21		16		60		2021		5		14		16		FV

								5/14/21		17		60.05		2021		5		14		17		FV

								5/14/21		18		65		2021		5		14		18		FV

								5/14/21		19		71.74		2021		5		14		19		FV

								5/14/21		20		79.07		2021		5		14		20		FV

								5/14/21		21		84.71		2021		5		14		21		FV

								5/14/21		22		87.02		2021		5		14		22		V

								5/14/21		23		85		2021		5		14		23		V

								5/14/21		24		78.69		2021		5		14		24		V

								5/15/21		1		72.39		2021		5		15		1		V

								5/15/21		2		66.75		2021		5		15		2		V

								5/15/21		3		60.9		2021		5		15		3		V

								5/15/21		4		57.77		2021		5		15		4		V

								5/15/21		5		55.8		2021		5		15		5		V

								5/15/21		6		54.01		2021		5		15		6		V

								5/15/21		7		54.35		2021		5		15		7		V

								5/15/21		8		60.75		2021		5		15		8		FV

								5/15/21		9		60.6		2021		5		15		9		FV

								5/15/21		10		60.09		2021		5		15		10		FV

								5/15/21		11		45		2021		5		15		11		FV

								5/15/21		12		39.58		2021		5		15		12		FV

								5/15/21		13		27.82		2021		5		15		13		FV

								5/15/21		14		10		2021		5		15		14		FV

								5/15/21		15		3.84		2021		5		15		15		FV

								5/15/21		16		1.95		2021		5		15		16		FV

								5/15/21		17		1.95		2021		5		15		17		FV

								5/15/21		18		1.95		2021		5		15		18		FV

								5/15/21		19		1.95		2021		5		15		19		FV

								5/15/21		20		38.5		2021		5		15		20		FV

								5/15/21		21		61.01		2021		5		15		21		FV

								5/15/21		22		72.64		2021		5		15		22		V

								5/15/21		23		70.73		2021		5		15		23		V

								5/15/21		24		65		2021		5		15		24		V

								5/16/21		1		42.38		2021		5		16		1		V

								5/16/21		2		38.6		2021		5		16		2		V

								5/16/21		3		36.73		2021		5		16		3		V

								5/16/21		4		22.09		2021		5		16		4		V

								5/16/21		5		21.9		2021		5		16		5		V

								5/16/21		6		21.8		2021		5		16		6		V

								5/16/21		7		22.08		2021		5		16		7		V

								5/16/21		8		25.25		2021		5		16		8		FV

								5/16/21		9		31.39		2021		5		16		9		FV

								5/16/21		10		22.1		2021		5		16		10		FV

								5/16/21		11		18.95		2021		5		16		11		FV

								5/16/21		12		11.01		2021		5		16		12		FV

								5/16/21		13		10		2021		5		16		13		FV

								5/16/21		14		7.45		2021		5		16		14		FV

								5/16/21		15		1.95		2021		5		16		15		FV

								5/16/21		16		1		2021		5		16		16		FV

								5/16/21		17		1.95		2021		5		16		17		FV

								5/16/21		18		1.95		2021		5		16		18		FV

								5/16/21		19		5		2021		5		16		19		FV

								5/16/21		20		36		2021		5		16		20		FV

								5/16/21		21		53.44		2021		5		16		21		FV

								5/16/21		22		70.99		2021		5		16		22		V

								5/16/21		23		70.53		2021		5		16		23		V

								5/16/21		24		65.05		2021		5		16		24		V

								5/17/21		1		60.51		2021		5		17		1		V

								5/17/21		2		53.03		2021		5		17		2		V

								5/17/21		3		54.49		2021		5		17		3		V

								5/17/21		4		63.87		2021		5		17		4		V

								5/17/21		5		70		2021		5		17		5		V

								5/17/21		6		72.08		2021		5		17		6		V

								5/17/21		7		79.9		2021		5		17		7		V

								5/17/21		8		78.34		2021		5		17		8		FV

								5/17/21		9		82.85		2021		5		17		9		FV

								5/17/21		10		86.63		2021		5		17		10		FV

								5/17/21		11		82		2021		5		17		11		FV

								5/17/21		12		81.86		2021		5		17		12		FV

								5/17/21		13		78.02		2021		5		17		13		FV

								5/17/21		14		76.68		2021		5		17		14		FV

								5/17/21		15		74.75		2021		5		17		15		FV

								5/17/21		16		71.78		2021		5		17		16		FV

								5/17/21		17		70.36		2021		5		17		17		FV

								5/17/21		18		72.5		2021		5		17		18		FV

								5/17/21		19		77.96		2021		5		17		19		FV

								5/17/21		20		85.77		2021		5		17		20		FV

								5/17/21		21		88.92		2021		5		17		21		FV

								5/17/21		22		94.65		2021		5		17		22		V

								5/17/21		23		88.73		2021		5		17		23		V

								5/17/21		24		83.62		2021		5		17		24		V

								5/18/21		1		83.42		2021		5		18		1		V

								5/18/21		2		82.11		2021		5		18		2		V

								5/18/21		3		76.68		2021		5		18		3		V

								5/18/21		4		75.51		2021		5		18		4		V

								5/18/21		5		75.51		2021		5		18		5		V

								5/18/21		6		75.51		2021		5		18		6		V

								5/18/21		7		81.02		2021		5		18		7		V

								5/18/21		8		87.98		2021		5		18		8		FV

								5/18/21		9		90.07		2021		5		18		9		FV

								5/18/21		10		87.25		2021		5		18		10		FV

								5/18/21		11		82.42		2021		5		18		11		FV

								5/18/21		12		80		2021		5		18		12		FV

								5/18/21		13		73.08		2021		5		18		13		FV

								5/18/21		14		67.46		2021		5		18		14		FV

								5/18/21		15		62.55		2021		5		18		15		FV

								5/18/21		16		61.92		2021		5		18		16		FV

								5/18/21		17		60.16		2021		5		18		17		FV

								5/18/21		18		64.25		2021		5		18		18		FV

								5/18/21		19		75.51		2021		5		18		19		FV

								5/18/21		20		83.28		2021		5		18		20		FV

								5/18/21		21		87.31		2021		5		18		21		FV

								5/18/21		22		87.98		2021		5		18		22		V

								5/18/21		23		83.7		2021		5		18		23		V

								5/18/21		24		78.92		2021		5		18		24		V

								5/19/21		1		72.59		2021		5		19		1		V

								5/19/21		2		65.49		2021		5		19		2		V

								5/19/21		3		63.1		2021		5		19		3		V

								5/19/21		4		62.08		2021		5		19		4		V

								5/19/21		5		63.82		2021		5		19		5		V

								5/19/21		6		69.79		2021		5		19		6		V

								5/19/21		7		82.96		2021		5		19		7		V

								5/19/21		8		89.7		2021		5		19		8		FV

								5/19/21		9		90.37		2021		5		19		9		FV

								5/19/21		10		89.32		2021		5		19		10		FV

								5/19/21		11		84.65		2021		5		19		11		FV

								5/19/21		12		81.96		2021		5		19		12		FV

								5/19/21		13		77.77		2021		5		19		13		FV

								5/19/21		14		75.01		2021		5		19		14		FV

								5/19/21		15		64.5		2021		5		19		15		FV

								5/19/21		16		63.55		2021		5		19		16		FV

								5/19/21		17		63.87		2021		5		19		17		FV

								5/19/21		18		71		2021		5		19		18		FV

								5/19/21		19		78.69		2021		5		19		19		FV

								5/19/21		20		85.18		2021		5		19		20		FV

								5/19/21		21		89.32		2021		5		19		21		FV

								5/19/21		22		90.01		2021		5		19		22		V

								5/19/21		23		87.07		2021		5		19		23		V

								5/19/21		24		80.05		2021		5		19		24		V

								5/20/21		1		76.68		2021		5		20		1		V

								5/20/21		2		71.07		2021		5		20		2		V

								5/20/21		3		69.2		2021		5		20		3		V

								5/20/21		4		70.94		2021		5		20		4		V

								5/20/21		5		75		2021		5		20		5		V

								5/20/21		6		78.75		2021		5		20		6		V

								5/20/21		7		85.13		2021		5		20		7		V

								5/20/21		8		90.23		2021		5		20		8		FV

								5/20/21		9		92.85		2021		5		20		9		FV

								5/20/21		10		85.09		2021		5		20		10		FV

								5/20/21		11		81.72		2021		5		20		11		FV

								5/20/21		12		81.71		2021		5		20		12		FV

								5/20/21		13		81.72		2021		5		20		13		FV

								5/20/21		14		81.72		2021		5		20		14		FV

								5/20/21		15		77.78		2021		5		20		15		FV

								5/20/21		16		69.35		2021		5		20		16		FV

								5/20/21		17		68		2021		5		20		17		FV

								5/20/21		18		70.36		2021		5		20		18		FV

								5/20/21		19		74.74		2021		5		20		19		FV

								5/20/21		20		82.17		2021		5		20		20		FV

								5/20/21		21		86.89		2021		5		20		21		FV

								5/20/21		22		90.01		2021		5		20		22		V

								5/20/21		23		87.1		2021		5		20		23		V

								5/20/21		24		84.75		2021		5		20		24		V

								5/21/21		1		80.85		2021		5		21		1		V

								5/21/21		2		79.46		2021		5		21		2		V

								5/21/21		3		79.18		2021		5		21		3		V

								5/21/21		4		79.18		2021		5		21		4		V

								5/21/21		5		79.46		2021		5		21		5		V

								5/21/21		6		79.18		2021		5		21		6		V

								5/21/21		7		79.18		2021		5		21		7		V

								5/21/21		8		79.18		2021		5		21		8		FV

								5/21/21		9		79.66		2021		5		21		9		FV

								5/21/21		10		80.85		2021		5		21		10		FV

								5/21/21		11		78.1		2021		5		21		11		FV

								5/21/21		12		77.02		2021		5		21		12		FV

								5/21/21		13		75		2021		5		21		13		FV

								5/21/21		14		65.07		2021		5		21		14		FV

								5/21/21		15		53.17		2021		5		21		15		FV

								5/21/21		16		47.07		2021		5		21		16		FV

								5/21/21		17		40		2021		5		21		17		FV

								5/21/21		18		37.98		2021		5		21		18		FV

								5/21/21		19		39.49		2021		5		21		19		FV

								5/21/21		20		51.05		2021		5		21		20		FV

								5/21/21		21		62.99		2021		5		21		21		FV

								5/21/21		22		77.99		2021		5		21		22		V

								5/21/21		23		77.02		2021		5		21		23		V

								5/21/21		24		75		2021		5		21		24		V

								5/22/21		1		67.21		2021		5		22		1		V

								5/22/21		2		63.87		2021		5		22		2		V

								5/22/21		3		63.87		2021		5		22		3		V

								5/22/21		4		65		2021		5		22		4		V

								5/22/21		5		66		2021		5		22		5		V

								5/22/21		6		68.1		2021		5		22		6		V

								5/22/21		7		75		2021		5		22		7		V

								5/22/21		8		76.68		2021		5		22		8		FV

								5/22/21		9		77.38		2021		5		22		9		FV

								5/22/21		10		75.51		2021		5		22		10		FV

								5/22/21		11		72.02		2021		5		22		11		FV

								5/22/21		12		69		2021		5		22		12		FV

								5/22/21		13		65.05		2021		5		22		13		FV

								5/22/21		14		60.14		2021		5		22		14		FV

								5/22/21		15		53.64		2021		5		22		15		FV

								5/22/21		16		50.55		2021		5		22		16		FV

								5/22/21		17		47.5		2021		5		22		17		FV

								5/22/21		18		49.6		2021		5		22		18		FV

								5/22/21		19		50.85		2021		5		22		19		FV

								5/22/21		20		60.02		2021		5		22		20		FV

								5/22/21		21		76.68		2021		5		22		21		FV

								5/22/21		22		80.43		2021		5		22		22		V

								5/22/21		23		80.43		2021		5		22		23		V

								5/22/21		24		79.24		2021		5		22		24		V

								5/23/21		1		74		2021		5		23		1		V

								5/23/21		2		62.3		2021		5		23		2		V

								5/23/21		3		60.7		2021		5		23		3		V

								5/23/21		4		60.7		2021		5		23		4		V

								5/23/21		5		63.87		2021		5		23		5		V

								5/23/21		6		66.1		2021		5		23		6		V

								5/23/21		7		70.36		2021		5		23		7		V

								5/23/21		8		71.01		2021		5		23		8		FV

								5/23/21		9		72.75		2021		5		23		9		FV

								5/23/21		10		75		2021		5		23		10		FV

								5/23/21		11		76.68		2021		5		23		11		FV

								5/23/21		12		79		2021		5		23		12		FV

								5/23/21		13		78.46		2021		5		23		13		FV

								5/23/21		14		78.46		2021		5		23		14		FV

								5/23/21		15		69.35		2021		5		23		15		FV

								5/23/21		16		57.08		2021		5		23		16		FV

								5/23/21		17		53.95		2021		5		23		17		FV

								5/23/21		18		53.85		2021		5		23		18		FV

								5/23/21		19		54		2021		5		23		19		FV

								5/23/21		20		58		2021		5		23		20		FV

								5/23/21		21		74.9		2021		5		23		21		FV

								5/23/21		22		79.48		2021		5		23		22		V

								5/23/21		23		80		2021		5		23		23		V

								5/23/21		24		78.03		2021		5		23		24		V

								5/24/21		1		68.1		2021		5		24		1		V

								5/24/21		2		58.51		2021		5		24		2		V

								5/24/21		3		57.42		2021		5		24		3		V

								5/24/21		4		57.42		2021		5		24		4		V

								5/24/21		5		57.02		2021		5		24		5		V

								5/24/21		6		56.67		2021		5		24		6		V

								5/24/21		7		70.36		2021		5		24		7		V

								5/24/21		8		76.45		2021		5		24		8		FV

								5/24/21		9		80.63		2021		5		24		9		FV

								5/24/21		10		76.45		2021		5		24		10		FV

								5/24/21		11		66		2021		5		24		11		FV

								5/24/21		12		60.7		2021		5		24		12		FV

								5/24/21		13		63.87		2021		5		24		13		FV

								5/24/21		14		62.03		2021		5		24		14		FV

								5/24/21		15		58.51		2021		5		24		15		FV

								5/24/21		16		57.42		2021		5		24		16		FV

								5/24/21		17		58.95		2021		5		24		17		FV

								5/24/21		18		60.49		2021		5		24		18		FV

								5/24/21		19		61.48		2021		5		24		19		FV

								5/24/21		20		74		2021		5		24		20		FV

								5/24/21		21		82.72		2021		5		24		21		FV

								5/24/21		22		85.56		2021		5		24		22		V

								5/24/21		23		84.06		2021		5		24		23		V

								5/24/21		24		82.88		2021		5		24		24		V

								5/25/21		1		80		2021		5		25		1		V

								5/25/21		2		78.75		2021		5		25		2		V

								5/25/21		3		79.02		2021		5		25		3		V

								5/25/21		4		79.19		2021		5		25		4		V

								5/25/21		5		79.19		2021		5		25		5		V

								5/25/21		6		79.19		2021		5		25		6		V

								5/25/21		7		80.75		2021		5		25		7		V

								5/25/21		8		82.04		2021		5		25		8		FV

								5/25/21		9		83.05		2021		5		25		9		FV

								5/25/21		10		80		2021		5		25		10		FV

								5/25/21		11		78.6		2021		5		25		11		FV

								5/25/21		12		77.57		2021		5		25		12		FV

								5/25/21		13		76.31		2021		5		25		13		FV

								5/25/21		14		75.18		2021		5		25		14		FV

								5/25/21		15		70.36		2021		5		25		15		FV

								5/25/21		16		65		2021		5		25		16		FV

								5/25/21		17		62.4		2021		5		25		17		FV

								5/25/21		18		64.7		2021		5		25		18		FV

								5/25/21		19		65.48		2021		5		25		19		FV

								5/25/21		20		76.31		2021		5		25		20		FV

								5/25/21		21		80.01		2021		5		25		21		FV

								5/25/21		22		83.18		2021		5		25		22		V

								5/25/21		23		82.03		2021		5		25		23		V

								5/25/21		24		79.19		2021		5		25		24		V

								5/26/21		1		79.25		2021		5		26		1		V

								5/26/21		2		74.01		2021		5		26		2		V

								5/26/21		3		74.01		2021		5		26		3		V

								5/26/21		4		75.18		2021		5		26		4		V

								5/26/21		5		75.23		2021		5		26		5		V

								5/26/21		6		79.89		2021		5		26		6		V

								5/26/21		7		82.7		2021		5		26		7		V

								5/26/21		8		84.25		2021		5		26		8		FV

								5/26/21		9		85.66		2021		5		26		9		FV

								5/26/21		10		84.67		2021		5		26		10		FV

								5/26/21		11		81.94		2021		5		26		11		FV

								5/26/21		12		81		2021		5		26		12		FV

								5/26/21		13		81.68		2021		5		26		13		FV

								5/26/21		14		81		2021		5		26		14		FV

								5/26/21		15		79.89		2021		5		26		15		FV

								5/26/21		16		77.04		2021		5		26		16		FV

								5/26/21		17		77.07		2021		5		26		17		FV

								5/26/21		18		79.02		2021		5		26		18		FV

								5/26/21		19		79.35		2021		5		26		19		FV

								5/26/21		20		81		2021		5		26		20		FV

								5/26/21		21		84.04		2021		5		26		21		FV

								5/26/21		22		88		2021		5		26		22		V

								5/26/21		23		84.41		2021		5		26		23		V

								5/26/21		24		82.3		2021		5		26		24		V

								5/27/21		1		85		2021		5		27		1		V

								5/27/21		2		84.27		2021		5		27		2		V

								5/27/21		3		84.16		2021		5		27		3		V

								5/27/21		4		84.27		2021		5		27		4		V

								5/27/21		5		84.27		2021		5		27		5		V

								5/27/21		6		84.37		2021		5		27		6		V

								5/27/21		7		86.62		2021		5		27		7		V

								5/27/21		8		88.79		2021		5		27		8		FV

								5/27/21		9		91.24		2021		5		27		9		FV

								5/27/21		10		88.33		2021		5		27		10		FV

								5/27/21		11		86.62		2021		5		27		11		FV

								5/27/21		12		85.03		2021		5		27		12		FV

								5/27/21		13		85.01		2021		5		27		13		FV

								5/27/21		14		84.63		2021		5		27		14		FV

								5/27/21		15		83.7		2021		5		27		15		FV

								5/27/21		16		83.76		2021		5		27		16		FV

								5/27/21		17		84.27		2021		5		27		17		FV

								5/27/21		18		85.01		2021		5		27		18		FV

								5/27/21		19		86.14		2021		5		27		19		FV

								5/27/21		20		87.06		2021		5		27		20		FV

								5/27/21		21		88.87		2021		5		27		21		FV

								5/27/21		22		91.96		2021		5		27		22		V

								5/27/21		23		89.21		2021		5		27		23		V

								5/27/21		24		86.9		2021		5		27		24		V

								5/28/21		1		89.8		2021		5		28		1		V

								5/28/21		2		88.69		2021		5		28		2		V

								5/28/21		3		88.02		2021		5		28		3		V

								5/28/21		4		89.43		2021		5		28		4		V

								5/28/21		5		89.43		2021		5		28		5		V

								5/28/21		6		89.8		2021		5		28		6		V

								5/28/21		7		89.8		2021		5		28		7		V

								5/28/21		8		93.01		2021		5		28		8		FV

								5/28/21		9		96.51		2021		5		28		9		FV

								5/28/21		10		94.96		2021		5		28		10		FV

								5/28/21		11		91.05		2021		5		28		11		FV

								5/28/21		12		89.92		2021		5		28		12		FV

								5/28/21		13		89.43		2021		5		28		13		FV

								5/28/21		14		87.27		2021		5		28		14		FV

								5/28/21		15		84.93		2021		5		28		15		FV

								5/28/21		16		83.75		2021		5		28		16		FV

								5/28/21		17		83.34		2021		5		28		17		FV

								5/28/21		18		84.32		2021		5		28		18		FV

								5/28/21		19		83.7		2021		5		28		19		FV

								5/28/21		20		85.75		2021		5		28		20		FV

								5/28/21		21		90		2021		5		28		21		FV

								5/28/21		22		93.71		2021		5		28		22		V

								5/28/21		23		90.75		2021		5		28		23		V

								5/28/21		24		87.48		2021		5		28		24		V

								5/29/21		1		91.94		2021		5		29		1		V

								5/29/21		2		90		2021		5		29		2		V

								5/29/21		3		89.8		2021		5		29		3		V

								5/29/21		4		89.8		2021		5		29		4		V

								5/29/21		5		89.8		2021		5		29		5		V

								5/29/21		6		89.8		2021		5		29		6		V

								5/29/21		7		87.48		2021		5		29		7		V

								5/29/21		8		87.27		2021		5		29		8		FV

								5/29/21		9		87.48		2021		5		29		9		FV

								5/29/21		10		85.58		2021		5		29		10		FV

								5/29/21		11		83.75		2021		5		29		11		FV

								5/29/21		12		83.94		2021		5		29		12		FV

								5/29/21		13		83.56		2021		5		29		13		FV

								5/29/21		14		83.5		2021		5		29		14		FV

								5/29/21		15		75.18		2021		5		29		15		FV

								5/29/21		16		67.72		2021		5		29		16		FV

								5/29/21		17		62.05		2021		5		29		17		FV

								5/29/21		18		61.91		2021		5		29		18		FV

								5/29/21		19		63.87		2021		5		29		19		FV

								5/29/21		20		68.1		2021		5		29		20		FV

								5/29/21		21		82.7		2021		5		29		21		FV

								5/29/21		22		88.69		2021		5		29		22		V

								5/29/21		23		85.79		2021		5		29		23		V

								5/29/21		24		82.7		2021		5		29		24		V

								5/30/21		1		83.56		2021		5		30		1		V

								5/30/21		2		74.01		2021		5		30		2		V

								5/30/21		3		68.1		2021		5		30		3		V

								5/30/21		4		68.87		2021		5		30		4		V

								5/30/21		5		69		2021		5		30		5		V

								5/30/21		6		71.57		2021		5		30		6		V

								5/30/21		7		74.01		2021		5		30		7		V

								5/30/21		8		67.21		2021		5		30		8		FV

								5/30/21		9		65.5		2021		5		30		9		FV

								5/30/21		10		66.1		2021		5		30		10		FV

								5/30/21		11		65.05		2021		5		30		11		FV

								5/30/21		12		64.8		2021		5		30		12		FV

								5/30/21		13		64.7		2021		5		30		13		FV

								5/30/21		14		64.9		2021		5		30		14		FV

								5/30/21		15		63.87		2021		5		30		15		FV

								5/30/21		16		62.65		2021		5		30		16		FV

								5/30/21		17		62.57		2021		5		30		17		FV

								5/30/21		18		62.66		2021		5		30		18		FV

								5/30/21		19		63.87		2021		5		30		19		FV

								5/30/21		20		75.18		2021		5		30		20		FV

								5/30/21		21		89.8		2021		5		30		21		FV

								5/30/21		22		93.84		2021		5		30		22		V

								5/30/21		23		93.84		2021		5		30		23		V

								5/30/21		24		90.64		2021		5		30		24		V

								5/31/21		1		88.93		2021		5		31		1		V

								5/31/21		2		86.7		2021		5		31		2		V

								5/31/21		3		85.92		2021		5		31		3		V

								5/31/21		4		86.7		2021		5		31		4		V

								5/31/21		5		87		2021		5		31		5		V

								5/31/21		6		87		2021		5		31		6		V

								5/31/21		7		88.99		2021		5		31		7		V

								5/31/21		8		91.01		2021		5		31		8		FV

								5/31/21		9		91.92		2021		5		31		9		FV

								5/31/21		10		91.93		2021		5		31		10		FV

								5/31/21		11		91.05		2021		5		31		11		FV

								5/31/21		12		89.99		2021		5		31		12		FV

								5/31/21		13		88.98		2021		5		31		13		FV

								5/31/21		14		87.05		2021		5		31		14		FV

								5/31/21		15		85.02		2021		5		31		15		FV

								5/31/21		16		82.89		2021		5		31		16		FV

								5/31/21		17		82.89		2021		5		31		17		FV

								5/31/21		18		82.89		2021		5		31		18		FV

								5/31/21		19		83.71		2021		5		31		19		FV

								5/31/21		20		85.31		2021		5		31		20		FV

								5/31/21		21		90.02		2021		5		31		21		FV

								5/31/21		22		93.11		2021		5		31		22		V

								5/31/21		23		91.93		2021		5		31		23		V

								5/31/21		24		90		2021		5		31		24		V

								6/1/21		1		89.5		2021		6		1		1		V

								6/1/21		2		88.11		2021		6		1		2		V

								6/1/21		3		86.7		2021		6		1		3		V

								6/1/21		4		86.75		2021		6		1		4		V

								6/1/21		5		86.7		2021		6		1		5		V

								6/1/21		6		88		2021		6		1		6		V

								6/1/21		7		89.5		2021		6		1		7		V

								6/1/21		8		91.1		2021		6		1		8		FV

								6/1/21		9		92.34		2021		6		1		9		FV

								6/1/21		10		91.9		2021		6		1		10		FV

								6/1/21		11		90.5		2021		6		1		11		FV

								6/1/21		12		88.19		2021		6		1		12		FV

								6/1/21		13		85.9		2021		6		1		13		FV

								6/1/21		14		83.26		2021		6		1		14		FV

								6/1/21		15		79.18		2021		6		1		15		FV

								6/1/21		16		74.52		2021		6		1		16		FV

								6/1/21		17		74.1		2021		6		1		17		FV

								6/1/21		18		78.01		2021		6		1		18		FV

								6/1/21		19		79.75		2021		6		1		19		FV

								6/1/21		20		86.7		2021		6		1		20		FV

								6/1/21		21		90.4		2021		6		1		21		FV

								6/1/21		22		92.54		2021		6		1		22		V

								6/1/21		23		92.38		2021		6		1		23		V

								6/1/21		24		91.52		2021		6		1		24		V

								6/2/21		1		89.66		2021		6		2		1		V

								6/2/21		2		87		2021		6		2		2		V

								6/2/21		3		85		2021		6		2		3		V

								6/2/21		4		85		2021		6		2		4		V

								6/2/21		5		84.17		2021		6		2		5		V

								6/2/21		6		85.02		2021		6		2		6		V

								6/2/21		7		88.57		2021		6		2		7		V

								6/2/21		8		91.14		2021		6		2		8		FV

								6/2/21		9		92.76		2021		6		2		9		FV

								6/2/21		10		90.07		2021		6		2		10		FV

								6/2/21		11		88.57		2021		6		2		11		FV

								6/2/21		12		85.21		2021		6		2		12		FV

								6/2/21		13		84.1		2021		6		2		13		FV

								6/2/21		14		83.51		2021		6		2		14		FV

								6/2/21		15		80		2021		6		2		15		FV

								6/2/21		16		78.01		2021		6		2		16		FV

								6/2/21		17		74.36		2021		6		2		17		FV

								6/2/21		18		78.5		2021		6		2		18		FV

								6/2/21		19		79.18		2021		6		2		19		FV

								6/2/21		20		83.34		2021		6		2		20		FV

								6/2/21		21		84.17		2021		6		2		21		FV

								6/2/21		22		89.03		2021		6		2		22		V

								6/2/21		23		86.7		2021		6		2		23		V

								6/2/21		24		83.22		2021		6		2		24		V

								6/3/21		1		83.75		2021		6		3		1		V

								6/3/21		2		79.93		2021		6		3		2		V

								6/3/21		3		76.58		2021		6		3		3		V

								6/3/21		4		77.35		2021		6		3		4		V

								6/3/21		5		77.58		2021		6		3		5		V

								6/3/21		6		80.75		2021		6		3		6		V

								6/3/21		7		85.01		2021		6		3		7		V

								6/3/21		8		88.01		2021		6		3		8		FV

								6/3/21		9		89.18		2021		6		3		9		FV

								6/3/21		10		83.75		2021		6		3		10		FV

								6/3/21		11		81.94		2021		6		3		11		FV

								6/3/21		12		80		2021		6		3		12		FV

								6/3/21		13		80		2021		6		3		13		FV

								6/3/21		14		78.58		2021		6		3		14		FV

								6/3/21		15		74.36		2021		6		3		15		FV

								6/3/21		16		65.9		2021		6		3		16		FV

								6/3/21		17		65.86		2021		6		3		17		FV

								6/3/21		18		69.3		2021		6		3		18		FV

								6/3/21		19		75		2021		6		3		19		FV

								6/3/21		20		81.99		2021		6		3		20		FV

								6/3/21		21		83.01		2021		6		3		21		FV

								6/3/21		22		87.32		2021		6		3		22		V

								6/3/21		23		86.75		2021		6		3		23		V

								6/3/21		24		83.35		2021		6		3		24		V

								6/4/21		1		77.2		2021		6		4		1		V

								6/4/21		2		75.86		2021		6		4		2		V

								6/4/21		3		74.99		2021		6		4		3		V

								6/4/21		4		78		2021		6		4		4		V

								6/4/21		5		78.08		2021		6		4		5		V

								6/4/21		6		80.85		2021		6		4		6		V

								6/4/21		7		84.12		2021		6		4		7		V

								6/4/21		8		88.01		2021		6		4		8		FV

								6/4/21		9		89.18		2021		6		4		9		FV

								6/4/21		10		87.56		2021		6		4		10		FV

								6/4/21		11		84.2		2021		6		4		11		FV

								6/4/21		12		83.7		2021		6		4		12		FV

								6/4/21		13		83.6		2021		6		4		13		FV

								6/4/21		14		83.29		2021		6		4		14		FV

								6/4/21		15		79.08		2021		6		4		15		FV

								6/4/21		16		76.08		2021		6		4		16		FV

								6/4/21		17		72.04		2021		6		4		17		FV

								6/4/21		18		75.9		2021		6		4		18		FV

								6/4/21		19		79.91		2021		6		4		19		FV

								6/4/21		20		81.95		2021		6		4		20		FV

								6/4/21		21		81.69		2021		6		4		21		FV

								6/4/21		22		83.13		2021		6		4		22		V

								6/4/21		23		80.35		2021		6		4		23		V

								6/4/21		24		75.3		2021		6		4		24		V

								6/5/21		1		76.22		2021		6		5		1		V

								6/5/21		2		69.1		2021		6		5		2		V

								6/5/21		3		65.87		2021		6		5		3		V

								6/5/21		4		65.9		2021		6		5		4		V

								6/5/21		5		65.65		2021		6		5		5		V

								6/5/21		6		65.86		2021		6		5		6		V

								6/5/21		7		65.86		2021		6		5		7		V

								6/5/21		8		68.87		2021		6		5		8		FV

								6/5/21		9		76.42		2021		6		5		9		FV

								6/5/21		10		79.2		2021		6		5		10		FV

								6/5/21		11		83.74		2021		6		5		11		FV

								6/5/21		12		83.74		2021		6		5		12		FV

								6/5/21		13		83.35		2021		6		5		13		FV

								6/5/21		14		83.74		2021		6		5		14		FV

								6/5/21		15		81.55		2021		6		5		15		FV

								6/5/21		16		77.62		2021		6		5		16		FV

								6/5/21		17		76.22		2021		6		5		17		FV

								6/5/21		18		75.81		2021		6		5		18		FV

								6/5/21		19		75.86		2021		6		5		19		FV

								6/5/21		20		77.01		2021		6		5		20		FV

								6/5/21		21		81.55		2021		6		5		21		FV

								6/5/21		22		84.55		2021		6		5		22		V

								6/5/21		23		84.34		2021		6		5		23		V

								6/5/21		24		80		2021		6		5		24		V

								6/6/21		1		84.21		2021		6		6		1		V

								6/6/21		2		81.58		2021		6		6		2		V

								6/6/21		3		75		2021		6		6		3		V

								6/6/21		4		74.36		2021		6		6		4		V

								6/6/21		5		69		2021		6		6		5		V

								6/6/21		6		69.05		2021		6		6		6		V

								6/6/21		7		69.05		2021		6		6		7		V

								6/6/21		8		67.87		2021		6		6		8		FV

								6/6/21		9		65.9		2021		6		6		9		FV

								6/6/21		10		65.65		2021		6		6		10		FV

								6/6/21		11		64.8		2021		6		6		11		FV

								6/6/21		12		65		2021		6		6		12		FV

								6/6/21		13		64.9		2021		6		6		13		FV

								6/6/21		14		65.26		2021		6		6		14		FV

								6/6/21		15		64.59		2021		6		6		15		FV

								6/6/21		16		54.57		2021		6		6		16		FV

								6/6/21		17		39.33		2021		6		6		17		FV

								6/6/21		18		54.99		2021		6		6		18		FV

								6/6/21		19		60.02		2021		6		6		19		FV

								6/6/21		20		68.05		2021		6		6		20		FV

								6/6/21		21		76.38		2021		6		6		21		FV

								6/6/21		22		84.55		2021		6		6		22		V

								6/6/21		23		85.93		2021		6		6		23		V

								6/6/21		24		82.8		2021		6		6		24		V

								6/7/21		1		76.75		2021		6		7		1		V

								6/7/21		2		66.38		2021		6		7		2		V

								6/7/21		3		65.86		2021		6		7		3		V

								6/7/21		4		65.86		2021		6		7		4		V

								6/7/21		5		66.1		2021		6		7		5		V

								6/7/21		6		76.44		2021		6		7		6		V

								6/7/21		7		81.01		2021		6		7		7		V

								6/7/21		8		85.94		2021		6		7		8		FV

								6/7/21		9		90		2021		6		7		9		FV

								6/7/21		10		86		2021		6		7		10		FV

								6/7/21		11		82.55		2021		6		7		11		FV

								6/7/21		12		81		2021		6		7		12		FV

								6/7/21		13		80		2021		6		7		13		FV

								6/7/21		14		79.75		2021		6		7		14		FV

								6/7/21		15		78.51		2021		6		7		15		FV

								6/7/21		16		76.97		2021		6		7		16		FV

								6/7/21		17		77.25		2021		6		7		17		FV

								6/7/21		18		79.55		2021		6		7		18		FV

								6/7/21		19		83.18		2021		6		7		19		FV

								6/7/21		20		88		2021		6		7		20		FV

								6/7/21		21		89.95		2021		6		7		21		FV

								6/7/21		22		87.24		2021		6		7		22		V

								6/7/21		23		85.74		2021		6		7		23		V

								6/7/21		24		82.55		2021		6		7		24		V

								6/8/21		1		81		2021		6		8		1		V

								6/8/21		2		79.33		2021		6		8		2		V

								6/8/21		3		78.93		2021		6		8		3		V

								6/8/21		4		79.33		2021		6		8		4		V

								6/8/21		5		82.18		2021		6		8		5		V

								6/8/21		6		84.16		2021		6		8		6		V

								6/8/21		7		84.36		2021		6		8		7		V

								6/8/21		8		88.76		2021		6		8		8		FV

								6/8/21		9		88.97		2021		6		8		9		FV

								6/8/21		10		85.32		2021		6		8		10		FV

								6/8/21		11		80.14		2021		6		8		11		FV

								6/8/21		12		79.95		2021		6		8		12		FV

								6/8/21		13		80.14		2021		6		8		13		FV

								6/8/21		14		80		2021		6		8		14		FV

								6/8/21		15		79.33		2021		6		8		15		FV

								6/8/21		16		76.01		2021		6		8		16		FV

								6/8/21		17		74.47		2021		6		8		17		FV

								6/8/21		18		79.33		2021		6		8		18		FV

								6/8/21		19		83.79		2021		6		8		19		FV

								6/8/21		20		86.52		2021		6		8		20		FV

								6/8/21		21		87.32		2021		6		8		21		FV

								6/8/21		22		87.24		2021		6		8		22		V

								6/8/21		23		83.96		2021		6		8		23		V

								6/8/21		24		79.33		2021		6		8		24		V

								6/9/21		1		82.03		2021		6		9		1		V

								6/9/21		2		79		2021		6		9		2		V

								6/9/21		3		75.01		2021		6		9		3		V

								6/9/21		4		77.44		2021		6		9		4		V

								6/9/21		5		79.86		2021		6		9		5		V

								6/9/21		6		81.98		2021		6		9		6		V

								6/9/21		7		82.89		2021		6		9		7		V

								6/9/21		8		86.44		2021		6		9		8		FV

								6/9/21		9		88.11		2021		6		9		9		FV

								6/9/21		10		82.59		2021		6		9		10		FV

								6/9/21		11		81.98		2021		6		9		11		FV

								6/9/21		12		81.98		2021		6		9		12		FV

								6/9/21		13		82.29		2021		6		9		13		FV

								6/9/21		14		82.39		2021		6		9		14		FV

								6/9/21		15		81.98		2021		6		9		15		FV

								6/9/21		16		77.07		2021		6		9		16		FV

								6/9/21		17		72.42		2021		6		9		17		FV

								6/9/21		18		78.32		2021		6		9		18		FV

								6/9/21		19		82.99		2021		6		9		19		FV

								6/9/21		20		85.53		2021		6		9		20		FV

								6/9/21		21		86.7		2021		6		9		21		FV

								6/9/21		22		86.44		2021		6		9		22		V

								6/9/21		23		85		2021		6		9		23		V

								6/9/21		24		78		2021		6		9		24		V

								6/10/21		1		82.95		2021		6		10		1		V

								6/10/21		2		78		2021		6		10		2		V

								6/10/21		3		75		2021		6		10		3		V

								6/10/21		4		75		2021		6		10		4		V

								6/10/21		5		73.58		2021		6		10		5		V

								6/10/21		6		81		2021		6		10		6		V

								6/10/21		7		83.25		2021		6		10		7		V

								6/10/21		8		89.27		2021		6		10		8		FV

								6/10/21		9		90.17		2021		6		10		9		FV

								6/10/21		10		84.59		2021		6		10		10		FV

								6/10/21		11		83.99		2021		6		10		11		FV

								6/10/21		12		84.19		2021		6		10		12		FV

								6/10/21		13		84.34		2021		6		10		13		FV

								6/10/21		14		84.34		2021		6		10		14		FV

								6/10/21		15		83.68		2021		6		10		15		FV

								6/10/21		16		80.91		2021		6		10		16		FV

								6/10/21		17		78.22		2021		6		10		17		FV

								6/10/21		18		81.7		2021		6		10		18		FV

								6/10/21		19		85.74		2021		6		10		19		FV

								6/10/21		20		89.62		2021		6		10		20		FV

								6/10/21		21		89.18		2021		6		10		21		FV

								6/10/21		22		89.18		2021		6		10		22		V

								6/10/21		23		87.25		2021		6		10		23		V

								6/10/21		24		82.59		2021		6		10		24		V

								6/11/21		1		83.9		2021		6		11		1		V

								6/11/21		2		80		2021		6		11		2		V

								6/11/21		3		74.56		2021		6		11		3		V

								6/11/21		4		71		2021		6		11		4		V

								6/11/21		5		69.05		2021		6		11		5		V

								6/11/21		6		72.5		2021		6		11		6		V

								6/11/21		7		82		2021		6		11		7		V

								6/11/21		8		87.85		2021		6		11		8		FV

								6/11/21		9		88.63		2021		6		11		9		FV

								6/11/21		10		85.05		2021		6		11		10		FV

								6/11/21		11		83		2021		6		11		11		FV

								6/11/21		12		83.18		2021		6		11		12		FV

								6/11/21		13		83.9		2021		6		11		13		FV

								6/11/21		14		83.34		2021		6		11		14		FV

								6/11/21		15		83.18		2021		6		11		15		FV

								6/11/21		16		81.2		2021		6		11		16		FV

								6/11/21		17		80		2021		6		11		17		FV

								6/11/21		18		80		2021		6		11		18		FV

								6/11/21		19		82.98		2021		6		11		19		FV

								6/11/21		20		88.07		2021		6		11		20		FV

								6/11/21		21		89.92		2021		6		11		21		FV

								6/11/21		22		88.07		2021		6		11		22		V

								6/11/21		23		88.63		2021		6		11		23		V

								6/11/21		24		85.04		2021		6		11		24		V

								6/12/21		1		82.98		2021		6		12		1		V

								6/12/21		2		81.6		2021		6		12		2		V

								6/12/21		3		79.95		2021		6		12		3		V

								6/12/21		4		79.7		2021		6		12		4		V

								6/12/21		5		77.21		2021		6		12		5		V

								6/12/21		6		73.35		2021		6		12		6		V

								6/12/21		7		73.35		2021		6		12		7		V

								6/12/21		8		73.35		2021		6		12		8		FV

								6/12/21		9		77.96		2021		6		12		9		FV

								6/12/21		10		77.21		2021		6		12		10		FV

								6/12/21		11		73.35		2021		6		12		11		FV

								6/12/21		12		70.5		2021		6		12		12		FV

								6/12/21		13		71.01		2021		6		12		13		FV

								6/12/21		14		76.7		2021		6		12		14		FV

								6/12/21		15		73.35		2021		6		12		15		FV

								6/12/21		16		68.86		2021		6		12		16		FV

								6/12/21		17		68.65		2021		6		12		17		FV

								6/12/21		18		68.9		2021		6		12		18		FV

								6/12/21		19		73.35		2021		6		12		19		FV

								6/12/21		20		81.2		2021		6		12		20		FV

								6/12/21		21		87.85		2021		6		12		21		FV

								6/12/21		22		91.42		2021		6		12		22		V

								6/12/21		23		91.88		2021		6		12		23		V

								6/12/21		24		88.68		2021		6		12		24		V

								6/13/21		1		80.62		2021		6		13		1		V

								6/13/21		2		80		2021		6		13		2		V

								6/13/21		3		79.95		2021		6		13		3		V

								6/13/21		4		80		2021		6		13		4		V

								6/13/21		5		80.31		2021		6		13		5		V

								6/13/21		6		81.02		2021		6		13		6		V

								6/13/21		7		80.72		2021		6		13		7		V

								6/13/21		8		80.31		2021		6		13		8		FV

								6/13/21		9		80.31		2021		6		13		9		FV

								6/13/21		10		79.7		2021		6		13		10		FV

								6/13/21		11		76		2021		6		13		11		FV

								6/13/21		12		73.35		2021		6		13		12		FV

								6/13/21		13		69.99		2021		6		13		13		FV

								6/13/21		14		72.86		2021		6		13		14		FV

								6/13/21		15		73.35		2021		6		13		15		FV

								6/13/21		16		69.99		2021		6		13		16		FV

								6/13/21		17		69.95		2021		6		13		17		FV

								6/13/21		18		70		2021		6		13		18		FV

								6/13/21		19		73.35		2021		6		13		19		FV

								6/13/21		20		79.95		2021		6		13		20		FV

								6/13/21		21		88.07		2021		6		13		21		FV

								6/13/21		22		93.27		2021		6		13		22		V

								6/13/21		23		95		2021		6		13		23		V

								6/13/21		24		92.63		2021		6		13		24		V

								6/14/21		1		87.7		2021		6		14		1		V

								6/14/21		2		87.08		2021		6		14		2		V

								6/14/21		3		83.95		2021		6		14		3		V

								6/14/21		4		85		2021		6		14		4		V

								6/14/21		5		86.7		2021		6		14		5		V

								6/14/21		6		87.29		2021		6		14		6		V

								6/14/21		7		88		2021		6		14		7		V

								6/14/21		8		90.71		2021		6		14		8		FV

								6/14/21		9		90.95		2021		6		14		9		FV

								6/14/21		10		90		2021		6		14		10		FV

								6/14/21		11		87.54		2021		6		14		11		FV

								6/14/21		12		87.7		2021		6		14		12		FV

								6/14/21		13		88.07		2021		6		14		13		FV

								6/14/21		14		88.07		2021		6		14		14		FV

								6/14/21		15		87.29		2021		6		14		15		FV

								6/14/21		16		87.29		2021		6		14		16		FV

								6/14/21		17		87.29		2021		6		14		17		FV

								6/14/21		18		86.95		2021		6		14		18		FV

								6/14/21		19		88.85		2021		6		14		19		FV

								6/14/21		20		94.94		2021		6		14		20		FV

								6/14/21		21		98.35		2021		6		14		21		FV

								6/14/21		22		95		2021		6		14		22		V

								6/14/21		23		92.29		2021		6		14		23		V

								6/14/21		24		88		2021		6		14		24		V

								6/15/21		1		90		2021		6		15		1		V

								6/15/21		2		87		2021		6		15		2		V

								6/15/21		3		84.05		2021		6		15		3		V

								6/15/21		4		81.2		2021		6		15		4		V

								6/15/21		5		81.2		2021		6		15		5		V

								6/15/21		6		84.05		2021		6		15		6		V

								6/15/21		7		85		2021		6		15		7		V

								6/15/21		8		92.22		2021		6		15		8		FV

								6/15/21		9		92.53		2021		6		15		9		FV

								6/15/21		10		92		2021		6		15		10		FV

								6/15/21		11		90		2021		6		15		11		FV

								6/15/21		12		92		2021		6		15		12		FV

								6/15/21		13		92		2021		6		15		13		FV

								6/15/21		14		92.2		2021		6		15		14		FV

								6/15/21		15		91.1		2021		6		15		15		FV

								6/15/21		16		89.51		2021		6		15		16		FV

								6/15/21		17		89.7		2021		6		15		17		FV

								6/15/21		18		92.2		2021		6		15		18		FV

								6/15/21		19		94.6		2021		6		15		19		FV

								6/15/21		20		100		2021		6		15		20		FV

								6/15/21		21		100		2021		6		15		21		FV

								6/15/21		22		97.36		2021		6		15		22		V

								6/15/21		23		94.55		2021		6		15		23		V

								6/15/21		24		92.74		2021		6		15		24		V

								6/16/21		1		97.5		2021		6		16		1		V

								6/16/21		2		95		2021		6		16		2		V

								6/16/21		3		93.35		2021		6		16		3		V

								6/16/21		4		93.35		2021		6		16		4		V

								6/16/21		5		93.35		2021		6		16		5		V

								6/16/21		6		93.46		2021		6		16		6		V

								6/16/21		7		95.01		2021		6		16		7		V

								6/16/21		8		99.29		2021		6		16		8		FV

								6/16/21		9		100		2021		6		16		9		FV

								6/16/21		10		96.16		2021		6		16		10		FV

								6/16/21		11		93.35		2021		6		16		11		FV

								6/16/21		12		92.69		2021		6		16		12		FV

								6/16/21		13		92.2		2021		6		16		13		FV

								6/16/21		14		89.99		2021		6		16		14		FV

								6/16/21		15		89.21		2021		6		16		15		FV

								6/16/21		16		82.58		2021		6		16		16		FV

								6/16/21		17		85.5		2021		6		16		17		FV

								6/16/21		18		92.64		2021		6		16		18		FV

								6/16/21		19		95.65		2021		6		16		19		FV

								6/16/21		20		98.91		2021		6		16		20		FV

								6/16/21		21		105.51		2021		6		16		21		FV

								6/16/21		22		100.84		2021		6		16		22		V

								6/16/21		23		100		2021		6		16		23		V

								6/16/21		24		95.65		2021		6		16		24		V

								6/17/21		1		97.92		2021		6		17		1		V

								6/17/21		2		95.92		2021		6		17		2		V

								6/17/21		3		95.4		2021		6		17		3		V

								6/17/21		4		93.41		2021		6		17		4		V

								6/17/21		5		93.1		2021		6		17		5		V

								6/17/21		6		92.88		2021		6		17		6		V

								6/17/21		7		92.88		2021		6		17		7		V

								6/17/21		8		94.08		2021		6		17		8		FV

								6/17/21		9		99		2021		6		17		9		FV

								6/17/21		10		96.77		2021		6		17		10		FV

								6/17/21		11		95.4		2021		6		17		11		FV

								6/17/21		12		93.35		2021		6		17		12		FV

								6/17/21		13		92.72		2021		6		17		13		FV

								6/17/21		14		89.67		2021		6		17		14		FV

								6/17/21		15		87.29		2021		6		17		15		FV

								6/17/21		16		83.43		2021		6		17		16		FV

								6/17/21		17		76.29		2021		6		17		17		FV

								6/17/21		18		84.77		2021		6		17		18		FV

								6/17/21		19		92.95		2021		6		17		19		FV

								6/17/21		20		95.92		2021		6		17		20		FV

								6/17/21		21		102.37		2021		6		17		21		FV

								6/17/21		22		98.91		2021		6		17		22		V

								6/17/21		23		94.86		2021		6		17		23		V

								6/17/21		24		92.63		2021		6		17		24		V

								6/18/21		1		93.35		2021		6		18		1		V

								6/18/21		2		90.56		2021		6		18		2		V

								6/18/21		3		89.15		2021		6		18		3		V

								6/18/21		4		89.03		2021		6		18		4		V

								6/18/21		5		88.62		2021		6		18		5		V

								6/18/21		6		89.64		2021		6		18		6		V

								6/18/21		7		91.42		2021		6		18		7		V

								6/18/21		8		97.05		2021		6		18		8		FV

								6/18/21		9		100.02		2021		6		18		9		FV

								6/18/21		10		96.88		2021		6		18		10		FV

								6/18/21		11		95.99		2021		6		18		11		FV

								6/18/21		12		94.4		2021		6		18		12		FV

								6/18/21		13		95.88		2021		6		18		13		FV

								6/18/21		14		94.07		2021		6		18		14		FV

								6/18/21		15		92.21		2021		6		18		15		FV

								6/18/21		16		87.23		2021		6		18		16		FV

								6/18/21		17		86		2021		6		18		17		FV

								6/18/21		18		88.77		2021		6		18		18		FV

								6/18/21		19		91.1		2021		6		18		19		FV

								6/18/21		20		97		2021		6		18		20		FV

								6/18/21		21		96.91		2021		6		18		21		FV

								6/18/21		22		94.07		2021		6		18		22		V

								6/18/21		23		93.56		2021		6		18		23		V

								6/18/21		24		91.27		2021		6		18		24		V

								6/19/21		1		93.35		2021		6		19		1		V

								6/19/21		2		93.12		2021		6		19		2		V

								6/19/21		3		92.7		2021		6		19		3		V

								6/19/21		4		92.19		2021		6		19		4		V

								6/19/21		5		92.19		2021		6		19		5		V

								6/19/21		6		91.09		2021		6		19		6		V

								6/19/21		7		89.09		2021		6		19		7		V

								6/19/21		8		89.64		2021		6		19		8		FV

								6/19/21		9		92.53		2021		6		19		9		FV

								6/19/21		10		92.7		2021		6		19		10		FV

								6/19/21		11		92.03		2021		6		19		11		FV

								6/19/21		12		89.6		2021		6		19		12		FV

								6/19/21		13		88.24		2021		6		19		13		FV

								6/19/21		14		86.83		2021		6		19		14		FV

								6/19/21		15		79		2021		6		19		15		FV

								6/19/21		16		66.9		2021		6		19		16		FV

								6/19/21		17		65.99		2021		6		19		17		FV

								6/19/21		18		73		2021		6		19		18		FV

								6/19/21		19		81		2021		6		19		19		FV

								6/19/21		20		89		2021		6		19		20		FV

								6/19/21		21		92.75		2021		6		19		21		FV

								6/19/21		22		92.19		2021		6		19		22		V

								6/19/21		23		91.25		2021		6		19		23		V

								6/19/21		24		87		2021		6		19		24		V

								6/20/21		1		80.95		2021		6		20		1		V

								6/20/21		2		66.8		2021		6		20		2		V

								6/20/21		3		65.74		2021		6		20		3		V

								6/20/21		4		62.1		2021		6		20		4		V

								6/20/21		5		62		2021		6		20		5		V

								6/20/21		6		59.97		2021		6		20		6		V

								6/20/21		7		58		2021		6		20		7		V

								6/20/21		8		54.58		2021		6		20		8		FV

								6/20/21		9		55		2021		6		20		9		FV

								6/20/21		10		55		2021		6		20		10		FV

								6/20/21		11		50.2		2021		6		20		11		FV

								6/20/21		12		45.63		2021		6		20		12		FV

								6/20/21		13		39.85		2021		6		20		13		FV

								6/20/21		14		27.2		2021		6		20		14		FV

								6/20/21		15		23.72		2021		6		20		15		FV

								6/20/21		16		26.99		2021		6		20		16		FV

								6/20/21		17		8		2021		6		20		17		FV

								6/20/21		18		3.84		2021		6		20		18		FV

								6/20/21		19		21.4		2021		6		20		19		FV

								6/20/21		20		62.1		2021		6		20		20		FV

								6/20/21		21		79.24		2021		6		20		21		FV

								6/20/21		22		85.79		2021		6		20		22		V

								6/20/21		23		88.13		2021		6		20		23		V

								6/20/21		24		81		2021		6		20		24		V

								6/21/21		1		65.99		2021		6		21		1		V

								6/21/21		2		62.96		2021		6		21		2		V

								6/21/21		3		62.49		2021		6		21		3		V

								6/21/21		4		62.59		2021		6		21		4		V

								6/21/21		5		63.88		2021		6		21		5		V

								6/21/21		6		65.99		2021		6		21		6		V

								6/21/21		7		85.95		2021		6		21		7		V

								6/21/21		8		88.94		2021		6		21		8		FV

								6/21/21		9		92		2021		6		21		9		FV

								6/21/21		10		90		2021		6		21		10		FV

								6/21/21		11		88.03		2021		6		21		11		FV

								6/21/21		12		87.9		2021		6		21		12		FV

								6/21/21		13		89.21		2021		6		21		13		FV

								6/21/21		14		89.21		2021		6		21		14		FV

								6/21/21		15		88.24		2021		6		21		15		FV

								6/21/21		16		80		2021		6		21		16		FV

								6/21/21		17		80		2021		6		21		17		FV

								6/21/21		18		82.94		2021		6		21		18		FV

								6/21/21		19		88.97		2021		6		21		19		FV

								6/21/21		20		93.79		2021		6		21		20		FV

								6/21/21		21		94.07		2021		6		21		21		FV

								6/21/21		22		93.79		2021		6		21		22		V

								6/21/21		23		93.83		2021		6		21		23		V

								6/21/21		24		90.47		2021		6		21		24		V

								6/22/21		1		93.04		2021		6		22		1		V

								6/22/21		2		89.7		2021		6		22		2		V

								6/22/21		3		87.2		2021		6		22		3		V

								6/22/21		4		87.2		2021		6		22		4		V

								6/22/21		5		83.85		2021		6		22		5		V

								6/22/21		6		86.9		2021		6		22		6		V

								6/22/21		7		90.01		2021		6		22		7		V

								6/22/21		8		93.76		2021		6		22		8		FV

								6/22/21		9		96		2021		6		22		9		FV

								6/22/21		10		93.65		2021		6		22		10		FV

								6/22/21		11		90.97		2021		6		22		11		FV

								6/22/21		12		90.15		2021		6		22		12		FV

								6/22/21		13		90.28		2021		6		22		13		FV

								6/22/21		14		90.28		2021		6		22		14		FV

								6/22/21		15		89.7		2021		6		22		15		FV

								6/22/21		16		86.9		2021		6		22		16		FV

								6/22/21		17		82.41		2021		6		22		17		FV

								6/22/21		18		89.95		2021		6		22		18		FV

								6/22/21		19		89.7		2021		6		22		19		FV

								6/22/21		20		93.35		2021		6		22		20		FV

								6/22/21		21		90.28		2021		6		22		21		FV

								6/22/21		22		89.7		2021		6		22		22		V

								6/22/21		23		90.68		2021		6		22		23		V

								6/22/21		24		82.94		2021		6		22		24		V

								6/23/21		1		89.7		2021		6		23		1		V

								6/23/21		2		87.01		2021		6		23		2		V

								6/23/21		3		81.32		2021		6		23		3		V

								6/23/21		4		82		2021		6		23		4		V

								6/23/21		5		83		2021		6		23		5		V

								6/23/21		6		86.9		2021		6		23		6		V

								6/23/21		7		90.28		2021		6		23		7		V

								6/23/21		8		92.08		2021		6		23		8		FV

								6/23/21		9		95		2021		6		23		9		FV

								6/23/21		10		94.74		2021		6		23		10		FV

								6/23/21		11		93.35		2021		6		23		11		FV

								6/23/21		12		92.08		2021		6		23		12		FV

								6/23/21		13		91.13		2021		6		23		13		FV

								6/23/21		14		90.76		2021		6		23		14		FV

								6/23/21		15		90.28		2021		6		23		15		FV

								6/23/21		16		89.7		2021		6		23		16		FV

								6/23/21		17		87.35		2021		6		23		17		FV

								6/23/21		18		90.96		2021		6		23		18		FV

								6/23/21		19		93.22		2021		6		23		19		FV

								6/23/21		20		92.32		2021		6		23		20		FV

								6/23/21		21		92.17		2021		6		23		21		FV

								6/23/21		22		92.17		2021		6		23		22		V

								6/23/21		23		93.35		2021		6		23		23		V

								6/23/21		24		86.34		2021		6		23		24		V

								6/24/21		1		83		2021		6		24		1		V

								6/24/21		2		79.29		2021		6		24		2		V

								6/24/21		3		76.19		2021		6		24		3		V

								6/24/21		4		71.51		2021		6		24		4		V

								6/24/21		5		68.93		2021		6		24		5		V

								6/24/21		6		73.38		2021		6		24		6		V

								6/24/21		7		81.5		2021		6		24		7		V

								6/24/21		8		92.79		2021		6		24		8		FV

								6/24/21		9		92.45		2021		6		24		9		FV

								6/24/21		10		89.7		2021		6		24		10		FV

								6/24/21		11		87.35		2021		6		24		11		FV

								6/24/21		12		88.55		2021		6		24		12		FV

								6/24/21		13		90.16		2021		6		24		13		FV

								6/24/21		14		87.34		2021		6		24		14		FV

								6/24/21		15		84.64		2021		6		24		15		FV

								6/24/21		16		82.51		2021		6		24		16		FV

								6/24/21		17		84		2021		6		24		17		FV

								6/24/21		18		90.26		2021		6		24		18		FV

								6/24/21		19		90.58		2021		6		24		19		FV

								6/24/21		20		93		2021		6		24		20		FV

								6/24/21		21		93.35		2021		6		24		21		FV

								6/24/21		22		93.92		2021		6		24		22		V

								6/24/21		23		94.32		2021		6		24		23		V

								6/24/21		24		88.91		2021		6		24		24		V

								6/25/21		1		87.2		2021		6		25		1		V

								6/25/21		2		80		2021		6		25		2		V

								6/25/21		3		76.99		2021		6		25		3		V

								6/25/21		4		75.44		2021		6		25		4		V

								6/25/21		5		75.77		2021		6		25		5		V

								6/25/21		6		78.3		2021		6		25		6		V

								6/25/21		7		86.9		2021		6		25		7		V

								6/25/21		8		94.89		2021		6		25		8		FV

								6/25/21		9		98.35		2021		6		25		9		FV

								6/25/21		10		95.02		2021		6		25		10		FV

								6/25/21		11		91.45		2021		6		25		11		FV

								6/25/21		12		89.06		2021		6		25		12		FV

								6/25/21		13		86.45		2021		6		25		13		FV

								6/25/21		14		81.2		2021		6		25		14		FV

								6/25/21		15		79.26		2021		6		25		15		FV

								6/25/21		16		78.96		2021		6		25		16		FV

								6/25/21		17		79.83		2021		6		25		17		FV

								6/25/21		18		85.83		2021		6		25		18		FV

								6/25/21		19		87.42		2021		6		25		19		FV

								6/25/21		20		93.35		2021		6		25		20		FV

								6/25/21		21		95.02		2021		6		25		21		FV

								6/25/21		22		95.82		2021		6		25		22		V

								6/25/21		23		95.45		2021		6		25		23		V

								6/25/21		24		89.71		2021		6		25		24		V

								6/26/21		1		91.01		2021		6		26		1		V

								6/26/21		2		89.73		2021		6		26		2		V

								6/26/21		3		91.03		2021		6		26		3		V

								6/26/21		4		91.45		2021		6		26		4		V

								6/26/21		5		93		2021		6		26		5		V

								6/26/21		6		93.35		2021		6		26		6		V

								6/26/21		7		93.35		2021		6		26		7		V

								6/26/21		8		91.45		2021		6		26		8		FV

								6/26/21		9		90.15		2021		6		26		9		FV

								6/26/21		10		87.64		2021		6		26		10		FV

								6/26/21		11		87.35		2021		6		26		11		FV

								6/26/21		12		86.45		2021		6		26		12		FV

								6/26/21		13		76.6		2021		6		26		13		FV

								6/26/21		14		68.97		2021		6		26		14		FV

								6/26/21		15		65.74		2021		6		26		15		FV

								6/26/21		16		64.87		2021		6		26		16		FV

								6/26/21		17		65.34		2021		6		26		17		FV

								6/26/21		18		69.21		2021		6		26		18		FV

								6/26/21		19		75.08		2021		6		26		19		FV

								6/26/21		20		85.3		2021		6		26		20		FV

								6/26/21		21		88.55		2021		6		26		21		FV

								6/26/21		22		91.66		2021		6		26		22		V

								6/26/21		23		91.03		2021		6		26		23		V

								6/26/21		24		87.5		2021		6		26		24		V

								6/27/21		1		87.64		2021		6		27		1		V

								6/27/21		2		86.9		2021		6		27		2		V

								6/27/21		3		82.6		2021		6		27		3		V

								6/27/21		4		84.45		2021		6		27		4		V

								6/27/21		5		84.45		2021		6		27		5		V

								6/27/21		6		81.2		2021		6		27		6		V

								6/27/21		7		80		2021		6		27		7		V

								6/27/21		8		75.25		2021		6		27		8		FV

								6/27/21		9		67.99		2021		6		27		9		FV

								6/27/21		10		66.25		2021		6		27		10		FV

								6/27/21		11		65.08		2021		6		27		11		FV

								6/27/21		12		61.99		2021		6		27		12		FV

								6/27/21		13		52.91		2021		6		27		13		FV

								6/27/21		14		50.74		2021		6		27		14		FV

								6/27/21		15		21.73		2021		6		27		15		FV

								6/27/21		16		12.82		2021		6		27		16		FV

								6/27/21		17		16.5		2021		6		27		17		FV

								6/27/21		18		18.77		2021		6		27		18		FV

								6/27/21		19		38.94		2021		6		27		19		FV

								6/27/21		20		65		2021		6		27		20		FV

								6/27/21		21		72		2021		6		27		21		FV

								6/27/21		22		88		2021		6		27		22		V

								6/27/21		23		92.91		2021		6		27		23		V

								6/27/21		24		86.96		2021		6		27		24		V

								6/28/21		1		81.2		2021		6		28		1		V

								6/28/21		2		73.38		2021		6		28		2		V

								6/28/21		3		70.2		2021		6		28		3		V

								6/28/21		4		68.92		2021		6		28		4		V

								6/28/21		5		67.99		2021		6		28		5		V

								6/28/21		6		74		2021		6		28		6		V

								6/28/21		7		88.61		2021		6		28		7		V

								6/28/21		8		95.4		2021		6		28		8		FV

								6/28/21		9		98.49		2021		6		28		9		FV

								6/28/21		10		94.24		2021		6		28		10		FV

								6/28/21		11		89.7		2021		6		28		11		FV

								6/28/21		12		86.95		2021		6		28		12		FV

								6/28/21		13		86.74		2021		6		28		13		FV

								6/28/21		14		87.2		2021		6		28		14		FV

								6/28/21		15		86.45		2021		6		28		15		FV

								6/28/21		16		81.2		2021		6		28		16		FV

								6/28/21		17		84.96		2021		6		28		17		FV

								6/28/21		18		90.45		2021		6		28		18		FV

								6/28/21		19		90		2021		6		28		19		FV

								6/28/21		20		92.11		2021		6		28		20		FV

								6/28/21		21		95.92		2021		6		28		21		FV

								6/28/21		22		98.98		2021		6		28		22		V

								6/28/21		23		97.49		2021		6		28		23		V

								6/28/21		24		93.86		2021		6		28		24		V

								6/29/21		1		92.2		2021		6		29		1		V

								6/29/21		2		91.45		2021		6		29		2		V

								6/29/21		3		87.12		2021		6		29		3		V

								6/29/21		4		87.55		2021		6		29		4		V

								6/29/21		5		87.12		2021		6		29		5		V

								6/29/21		6		90		2021		6		29		6		V

								6/29/21		7		93.79		2021		6		29		7		V

								6/29/21		8		99.45		2021		6		29		8		FV

								6/29/21		9		103.49		2021		6		29		9		FV

								6/29/21		10		100.3		2021		6		29		10		FV

								6/29/21		11		99.14		2021		6		29		11		FV

								6/29/21		12		97.62		2021		6		29		12		FV

								6/29/21		13		95.25		2021		6		29		13		FV

								6/29/21		14		92.98		2021		6		29		14		FV

								6/29/21		15		91.59		2021		6		29		15		FV

								6/29/21		16		88.39		2021		6		29		16		FV

								6/29/21		17		89		2021		6		29		17		FV

								6/29/21		18		90		2021		6		29		18		FV

								6/29/21		19		93.27		2021		6		29		19		FV

								6/29/21		20		95.55		2021		6		29		20		FV

								6/29/21		21		95.66		2021		6		29		21		FV

								6/29/21		22		95.74		2021		6		29		22		V

								6/29/21		23		94.97		2021		6		29		23		V

								6/29/21		24		92.16		2021		6		29		24		V

								6/30/21		1		90.27		2021		6		30		1		V

								6/30/21		2		89.16		2021		6		30		2		V

								6/30/21		3		85.92		2021		6		30		3		V

								6/30/21		4		87.12		2021		6		30		4		V

								6/30/21		5		86.12		2021		6		30		5		V

								6/30/21		6		92		2021		6		30		6		V

								6/30/21		7		94.67		2021		6		30		7		V

								6/30/21		8		97.67		2021		6		30		8		FV

								6/30/21		9		99.93		2021		6		30		9		FV

								6/30/21		10		99.47		2021		6		30		10		FV

								6/30/21		11		98.86		2021		6		30		11		FV

								6/30/21		12		98.14		2021		6		30		12		FV

								6/30/21		13		98.86		2021		6		30		13		FV

								6/30/21		14		96.08		2021		6		30		14		FV

								6/30/21		15		92.43		2021		6		30		15		FV

								6/30/21		16		87.29		2021		6		30		16		FV

								6/30/21		17		87.36		2021		6		30		17		FV

								6/30/21		18		91.99		2021		6		30		18		FV

								6/30/21		19		95.54		2021		6		30		19		FV

								6/30/21		20		98.89		2021		6		30		20		FV

								6/30/21		21		98.97		2021		6		30		21		FV

								6/30/21		22		97.02		2021		6		30		22		V

								6/30/21		23		96.01		2021		6		30		23		V

								6/30/21		24		93.51		2021		6		30		24		V

								7/1/21		1		93.72		2021		7		1		1		V

								7/1/21		2		91.99		2021		7		1		2		V

								7/1/21		3		91.26		2021		7		1		3		V

								7/1/21		4		91.65		2021		7		1		4		V

								7/1/21		5		91.99		2021		7		1		5		V

								7/1/21		6		91.99		2021		7		1		6		V

								7/1/21		7		92.34		2021		7		1		7		V

								7/1/21		8		95.95		2021		7		1		8		FV

								7/1/21		9		98.19		2021		7		1		9		FV

								7/1/21		10		96.4		2021		7		1		10		FV

								7/1/21		11		94.93		2021		7		1		11		FV

								7/1/21		12		93.25		2021		7		1		12		FV

								7/1/21		13		93		2021		7		1		13		FV

								7/1/21		14		90.19		2021		7		1		14		FV

								7/1/21		15		85.67		2021		7		1		15		FV

								7/1/21		16		85		2021		7		1		16		FV

								7/1/21		17		84.04		2021		7		1		17		FV

								7/1/21		18		89.14		2021		7		1		18		FV

								7/1/21		19		93		2021		7		1		19		FV

								7/1/21		20		95.24		2021		7		1		20		FV

								7/1/21		21		95.93		2021		7		1		21		FV

								7/1/21		22		95.54		2021		7		1		22		V

								7/1/21		23		96.18		2021		7		1		23		V

								7/1/21		24		91.99		2021		7		1		24		V

								7/2/21		1		100		2021		7		2		1		V

								7/2/21		2		99.72		2021		7		2		2		V

								7/2/21		3		99.56		2021		7		2		3		V

								7/2/21		4		99.67		2021		7		2		4		V

								7/2/21		5		99.72		2021		7		2		5		V

								7/2/21		6		100.12		2021		7		2		6		V

								7/2/21		7		102		2021		7		2		7		V

								7/2/21		8		107.96		2021		7		2		8		FV

								7/2/21		9		110		2021		7		2		9		FV

								7/2/21		10		107.24		2021		7		2		10		FV

								7/2/21		11		102.54		2021		7		2		11		FV

								7/2/21		12		100		2021		7		2		12		FV

								7/2/21		13		99.61		2021		7		2		13		FV

								7/2/21		14		95.71		2021		7		2		14		FV

								7/2/21		15		92.32		2021		7		2		15		FV

								7/2/21		16		86.95		2021		7		2		16		FV

								7/2/21		17		82.57		2021		7		2		17		FV

								7/2/21		18		94.23		2021		7		2		18		FV

								7/2/21		19		99.98		2021		7		2		19		FV

								7/2/21		20		101.01		2021		7		2		20		FV

								7/2/21		21		103.69		2021		7		2		21		FV

								7/2/21		22		105.55		2021		7		2		22		V

								7/2/21		23		105.02		2021		7		2		23		V

								7/2/21		24		99.98		2021		7		2		24		V

								7/3/21		1		96.55		2021		7		3		1		V

								7/3/21		2		95		2021		7		3		2		V

								7/3/21		3		93.05		2021		7		3		3		V

								7/3/21		4		96.55		2021		7		3		4		V

								7/3/21		5		96.55		2021		7		3		5		V

								7/3/21		6		95		2021		7		3		6		V

								7/3/21		7		95		2021		7		3		7		V

								7/3/21		8		96.2		2021		7		3		8		FV

								7/3/21		9		99.61		2021		7		3		9		FV

								7/3/21		10		98		2021		7		3		10		FV

								7/3/21		11		94.23		2021		7		3		11		FV

								7/3/21		12		93.05		2021		7		3		12		FV

								7/3/21		13		92.32		2021		7		3		13		FV

								7/3/21		14		92.32		2021		7		3		14		FV

								7/3/21		15		88.93		2021		7		3		15		FV

								7/3/21		16		73.75		2021		7		3		16		FV

								7/3/21		17		75.2		2021		7		3		17		FV

								7/3/21		18		85.45		2021		7		3		18		FV

								7/3/21		19		93.61		2021		7		3		19		FV

								7/3/21		20		98.18		2021		7		3		20		FV

								7/3/21		21		100.27		2021		7		3		21		FV

								7/3/21		22		105.69		2021		7		3		22		V

								7/3/21		23		106.95		2021		7		3		23		V

								7/3/21		24		100		2021		7		3		24		V

								7/4/21		1		94.18		2021		7		4		1		V

								7/4/21		2		86.74		2021		7		4		2		V

								7/4/21		3		80.05		2021		7		4		3		V

								7/4/21		4		75.61		2021		7		4		4		V

								7/4/21		5		71.12		2021		7		4		5		V

								7/4/21		6		70.07		2021		7		4		6		V

								7/4/21		7		74.5		2021		7		4		7		V

								7/4/21		8		75.42		2021		7		4		8		FV

								7/4/21		9		78.68		2021		7		4		9		FV

								7/4/21		10		77.08		2021		7		4		10		FV

								7/4/21		11		75.24		2021		7		4		11		FV

								7/4/21		12		78.03		2021		7		4		12		FV

								7/4/21		13		78.02		2021		7		4		13		FV

								7/4/21		14		74		2021		7		4		14		FV

								7/4/21		15		69.26		2021		7		4		15		FV

								7/4/21		16		67.1		2021		7		4		16		FV

								7/4/21		17		58.45		2021		7		4		17		FV

								7/4/21		18		65.09		2021		7		4		18		FV

								7/4/21		19		69.57		2021		7		4		19		FV

								7/4/21		20		81.02		2021		7		4		20		FV

								7/4/21		21		100		2021		7		4		21		FV

								7/4/21		22		102.09		2021		7		4		22		V

								7/4/21		23		104.92		2021		7		4		23		V

								7/4/21		24		100		2021		7		4		24		V

								7/5/21		1		94.23		2021		7		5		1		V

								7/5/21		2		92		2021		7		5		2		V

								7/5/21		3		89.46		2021		7		5		3		V

								7/5/21		4		88.93		2021		7		5		4		V

								7/5/21		5		89.05		2021		7		5		5		V

								7/5/21		6		91.5		2021		7		5		6		V

								7/5/21		7		96.32		2021		7		5		7		V

								7/5/21		8		101.93		2021		7		5		8		FV

								7/5/21		9		105.69		2021		7		5		9		FV

								7/5/21		10		103.55		2021		7		5		10		FV

								7/5/21		11		101		2021		7		5		11		FV

								7/5/21		12		100.09		2021		7		5		12		FV

								7/5/21		13		97.91		2021		7		5		13		FV

								7/5/21		14		94.23		2021		7		5		14		FV

								7/5/21		15		88.93		2021		7		5		15		FV

								7/5/21		16		83.93		2021		7		5		16		FV

								7/5/21		17		79.49		2021		7		5		17		FV

								7/5/21		18		78.4		2021		7		5		18		FV

								7/5/21		19		78.5		2021		7		5		19		FV

								7/5/21		20		92		2021		7		5		20		FV

								7/5/21		21		101.73		2021		7		5		21		FV

								7/5/21		22		105		2021		7		5		22		V

								7/5/21		23		103.96		2021		7		5		23		V

								7/5/21		24		94.58		2021		7		5		24		V

								7/6/21		1		97.5		2021		7		6		1		V

								7/6/21		2		92.32		2021		7		6		2		V

								7/6/21		3		89.05		2021		7		6		3		V

								7/6/21		4		88.93		2021		7		6		4		V

								7/6/21		5		88.93		2021		7		6		5		V

								7/6/21		6		89		2021		7		6		6		V

								7/6/21		7		91.1		2021		7		6		7		V

								7/6/21		8		99.61		2021		7		6		8		FV

								7/6/21		9		100.34		2021		7		6		9		FV

								7/6/21		10		98.6		2021		7		6		10		FV

								7/6/21		11		95		2021		7		6		11		FV

								7/6/21		12		92.63		2021		7		6		12		FV

								7/6/21		13		94.2		2021		7		6		13		FV

								7/6/21		14		96.3		2021		7		6		14		FV

								7/6/21		15		88.93		2021		7		6		15		FV

								7/6/21		16		81.6		2021		7		6		16		FV

								7/6/21		17		78.27		2021		7		6		17		FV

								7/6/21		18		78.37		2021		7		6		18		FV

								7/6/21		19		91.46		2021		7		6		19		FV

								7/6/21		20		99.94		2021		7		6		20		FV

								7/6/21		21		103.47		2021		7		6		21		FV

								7/6/21		22		104.42		2021		7		6		22		V

								7/6/21		23		104.73		2021		7		6		23		V

								7/6/21		24		101.01		2021		7		6		24		V

								7/7/21		1		97.63		2021		7		7		1		V

								7/7/21		2		94.23		2021		7		7		2		V

								7/7/21		3		92.05		2021		7		7		3		V

								7/7/21		4		92.05		2021		7		7		4		V

								7/7/21		5		92.05		2021		7		7		5		V

								7/7/21		6		92.32		2021		7		7		6		V

								7/7/21		7		96.46		2021		7		7		7		V

								7/7/21		8		104.78		2021		7		7		8		FV

								7/7/21		9		108.01		2021		7		7		9		FV

								7/7/21		10		104.61		2021		7		7		10		FV

								7/7/21		11		101.21		2021		7		7		11		FV

								7/7/21		12		99.44		2021		7		7		12		FV

								7/7/21		13		97.78		2021		7		7		13		FV

								7/7/21		14		97.36		2021		7		7		14		FV

								7/7/21		15		96.98		2021		7		7		15		FV

								7/7/21		16		95		2021		7		7		16		FV

								7/7/21		17		96.03		2021		7		7		17		FV

								7/7/21		18		97.63		2021		7		7		18		FV

								7/7/21		19		97.63		2021		7		7		19		FV

								7/7/21		20		97		2021		7		7		20		FV

								7/7/21		21		100.77		2021		7		7		21		FV

								7/7/21		22		107		2021		7		7		22		V

								7/7/21		23		107.7		2021		7		7		23		V

								7/7/21		24		103.65		2021		7		7		24		V

								7/8/21		1		92		2021		7		8		1		V

								7/8/21		2		86.74		2021		7		8		2		V

								7/8/21		3		80.38		2021		7		8		3		V

								7/8/21		4		78		2021		7		8		4		V

								7/8/21		5		77.5		2021		7		8		5		V

								7/8/21		6		81.61		2021		7		8		6		V

								7/8/21		7		88.93		2021		7		8		7		V

								7/8/21		8		96.98		2021		7		8		8		FV

								7/8/21		9		100.7		2021		7		8		9		FV

								7/8/21		10		100.09		2021		7		8		10		FV

								7/8/21		11		100.08		2021		7		8		11		FV

								7/8/21		12		100.09		2021		7		8		12		FV

								7/8/21		13		100		2021		7		8		13		FV

								7/8/21		14		97.8		2021		7		8		14		FV

								7/8/21		15		95		2021		7		8		15		FV

								7/8/21		16		91.55		2021		7		8		16		FV

								7/8/21		17		91.11		2021		7		8		17		FV

								7/8/21		18		95.56		2021		7		8		18		FV

								7/8/21		19		96.01		2021		7		8		19		FV

								7/8/21		20		99.43		2021		7		8		20		FV

								7/8/21		21		99.74		2021		7		8		21		FV

								7/8/21		22		100.09		2021		7		8		22		V

								7/8/21		23		102.1		2021		7		8		23		V

								7/8/21		24		96.7		2021		7		8		24		V

								7/9/21		1		93.35		2021		7		9		1		V

								7/9/21		2		89.05		2021		7		9		2		V

								7/9/21		3		86.77		2021		7		9		3		V

								7/9/21		4		86.6		2021		7		9		4		V

								7/9/21		5		86.74		2021		7		9		5		V

								7/9/21		6		88.93		2021		7		9		6		V

								7/9/21		7		92.88		2021		7		9		7		V

								7/9/21		8		100.89		2021		7		9		8		FV

								7/9/21		9		107.63		2021		7		9		9		FV

								7/9/21		10		103.19		2021		7		9		10		FV

								7/9/21		11		98.53		2021		7		9		11		FV

								7/9/21		12		96.99		2021		7		9		12		FV

								7/9/21		13		95		2021		7		9		13		FV

								7/9/21		14		91.92		2021		7		9		14		FV

								7/9/21		15		91		2021		7		9		15		FV

								7/9/21		16		86.32		2021		7		9		16		FV

								7/9/21		17		82.5		2021		7		9		17		FV

								7/9/21		18		88.15		2021		7		9		18		FV

								7/9/21		19		94.47		2021		7		9		19		FV

								7/9/21		20		97.68		2021		7		9		20		FV

								7/9/21		21		98.25		2021		7		9		21		FV

								7/9/21		22		98.43		2021		7		9		22		V

								7/9/21		23		96.69		2021		7		9		23		V

								7/9/21		24		91.98		2021		7		9		24		V

								7/10/21		1		95		2021		7		10		1		V

								7/10/21		2		94.31		2021		7		10		2		V

								7/10/21		3		94.31		2021		7		10		3		V

								7/10/21		4		94.31		2021		7		10		4		V

								7/10/21		5		93.91		2021		7		10		5		V

								7/10/21		6		93.8		2021		7		10		6		V

								7/10/21		7		94.21		2021		7		10		7		V

								7/10/21		8		93		2021		7		10		8		FV

								7/10/21		9		88.93		2021		7		10		9		FV

								7/10/21		10		86.72		2021		7		10		10		FV

								7/10/21		11		83.03		2021		7		10		11		FV

								7/10/21		12		85		2021		7		10		12		FV

								7/10/21		13		85.6		2021		7		10		13		FV

								7/10/21		14		88.55		2021		7		10		14		FV

								7/10/21		15		87.55		2021		7		10		15		FV

								7/10/21		16		75.13		2021		7		10		16		FV

								7/10/21		17		73		2021		7		10		17		FV

								7/10/21		18		81.31		2021		7		10		18		FV

								7/10/21		19		93.16		2021		7		10		19		FV

								7/10/21		20		97.91		2021		7		10		20		FV

								7/10/21		21		99.19		2021		7		10		21		FV

								7/10/21		22		100.05		2021		7		10		22		V

								7/10/21		23		98.5		2021		7		10		23		V

								7/10/21		24		95		2021		7		10		24		V

								7/11/21		1		98.81		2021		7		11		1		V

								7/11/21		2		97.87		2021		7		11		2		V

								7/11/21		3		97.87		2021		7		11		3		V

								7/11/21		4		97.87		2021		7		11		4		V

								7/11/21		5		97.96		2021		7		11		5		V

								7/11/21		6		98.56		2021		7		11		6		V

								7/11/21		7		98.56		2021		7		11		7		V

								7/11/21		8		98		2021		7		11		8		FV

								7/11/21		9		93.5		2021		7		11		9		FV

								7/11/21		10		94.55		2021		7		11		10		FV

								7/11/21		11		92		2021		7		11		11		FV

								7/11/21		12		88.93		2021		7		11		12		FV

								7/11/21		13		79.91		2021		7		11		13		FV

								7/11/21		14		74.99		2021		7		11		14		FV

								7/11/21		15		73.75		2021		7		11		15		FV

								7/11/21		16		72.5		2021		7		11		16		FV

								7/11/21		17		67.98		2021		7		11		17		FV

								7/11/21		18		73.75		2021		7		11		18		FV

								7/11/21		19		80.85		2021		7		11		19		FV

								7/11/21		20		94.25		2021		7		11		20		FV

								7/11/21		21		99.76		2021		7		11		21		FV

								7/11/21		22		103.1		2021		7		11		22		V

								7/11/21		23		103.63		2021		7		11		23		V

								7/11/21		24		99.44		2021		7		11		24		V

								7/12/21		1		94.05		2021		7		12		1		V

								7/12/21		2		81.02		2021		7		12		2		V

								7/12/21		3		74		2021		7		12		3		V

								7/12/21		4		72.92		2021		7		12		4		V

								7/12/21		5		73.06		2021		7		12		5		V

								7/12/21		6		76.12		2021		7		12		6		V

								7/12/21		7		94.83		2021		7		12		7		V

								7/12/21		8		102.07		2021		7		12		8		FV

								7/12/21		9		105.98		2021		7		12		9		FV

								7/12/21		10		101.8		2021		7		12		10		FV

								7/12/21		11		95.94		2021		7		12		11		FV

								7/12/21		12		92		2021		7		12		12		FV

								7/12/21		13		91.16		2021		7		12		13		FV

								7/12/21		14		87.53		2021		7		12		14		FV

								7/12/21		15		86.47		2021		7		12		15		FV

								7/12/21		16		74.99		2021		7		12		16		FV

								7/12/21		17		73.65		2021		7		12		17		FV

								7/12/21		18		72.9		2021		7		12		18		FV

								7/12/21		19		72.8		2021		7		12		19		FV

								7/12/21		20		72.68		2021		7		12		20		FV

								7/12/21		21		84.73		2021		7		12		21		FV

								7/12/21		22		101.8		2021		7		12		22		V

								7/12/21		23		102.26		2021		7		12		23		V

								7/12/21		24		95.44		2021		7		12		24		V

								7/13/21		1		88.61		2021		7		13		1		V

								7/13/21		2		83.4		2021		7		13		2		V

								7/13/21		3		81.02		2021		7		13		3		V

								7/13/21		4		81.02		2021		7		13		4		V

								7/13/21		5		83.01		2021		7		13		5		V

								7/13/21		6		88.93		2021		7		13		6		V

								7/13/21		7		98.01		2021		7		13		7		V

								7/13/21		8		101.53		2021		7		13		8		FV

								7/13/21		9		106.97		2021		7		13		9		FV

								7/13/21		10		101.27		2021		7		13		10		FV

								7/13/21		11		100.05		2021		7		13		11		FV

								7/13/21		12		97		2021		7		13		12		FV

								7/13/21		13		98.97		2021		7		13		13		FV

								7/13/21		14		97.96		2021		7		13		14		FV

								7/13/21		15		95.28		2021		7		13		15		FV

								7/13/21		16		92.17		2021		7		13		16		FV

								7/13/21		17		91.92		2021		7		13		17		FV

								7/13/21		18		95.97		2021		7		13		18		FV

								7/13/21		19		98.01		2021		7		13		19		FV

								7/13/21		20		97.72		2021		7		13		20		FV

								7/13/21		21		98.97		2021		7		13		21		FV

								7/13/21		22		98.52		2021		7		13		22		V

								7/13/21		23		97		2021		7		13		23		V

								7/13/21		24		92.05		2021		7		13		24		V

								7/14/21		1		98.97		2021		7		14		1		V

								7/14/21		2		95.94		2021		7		14		2		V

								7/14/21		3		88.93		2021		7		14		3		V

								7/14/21		4		86.55		2021		7		14		4		V

								7/14/21		5		79.01		2021		7		14		5		V

								7/14/21		6		78		2021		7		14		6		V

								7/14/21		7		87.55		2021		7		14		7		V

								7/14/21		8		90.05		2021		7		14		8		FV

								7/14/21		9		90.05		2021		7		14		9		FV

								7/14/21		10		88.19		2021		7		14		10		FV

								7/14/21		11		84		2021		7		14		11		FV

								7/14/21		12		92		2021		7		14		12		FV

								7/14/21		13		95.41		2021		7		14		13		FV

								7/14/21		14		88.55		2021		7		14		14		FV

								7/14/21		15		76.65		2021		7		14		15		FV

								7/14/21		16		74.99		2021		7		14		16		FV

								7/14/21		17		73.75		2021		7		14		17		FV

								7/14/21		18		73.74		2021		7		14		18		FV

								7/14/21		19		72.9		2021		7		14		19		FV

								7/14/21		20		74.99		2021		7		14		20		FV

								7/14/21		21		87.5		2021		7		14		21		FV

								7/14/21		22		88.11		2021		7		14		22		V

								7/14/21		23		85.5		2021		7		14		23		V

								7/14/21		24		75.68		2021		7		14		24		V

								7/15/21		1		81		2021		7		15		1		V

								7/15/21		2		72.67		2021		7		15		2		V

								7/15/21		3		70.99		2021		7		15		3		V

								7/15/21		4		69.94		2021		7		15		4		V

								7/15/21		5		69.61		2021		7		15		5		V

								7/15/21		6		69.86		2021		7		15		6		V

								7/15/21		7		72.57		2021		7		15		7		V

								7/15/21		8		76.64		2021		7		15		8		FV

								7/15/21		9		93.05		2021		7		15		9		FV

								7/15/21		10		89.04		2021		7		15		10		FV

								7/15/21		11		91.36		2021		7		15		11		FV

								7/15/21		12		93.05		2021		7		15		12		FV

								7/15/21		13		94.79		2021		7		15		13		FV

								7/15/21		14		90.86		2021		7		15		14		FV

								7/15/21		15		96.11		2021		7		15		15		FV

								7/15/21		16		96.11		2021		7		15		16		FV

								7/15/21		17		96.05		2021		7		15		17		FV

								7/15/21		18		95.68		2021		7		15		18		FV

								7/15/21		19		94.64		2021		7		15		19		FV

								7/15/21		20		96.7		2021		7		15		20		FV

								7/15/21		21		96.3		2021		7		15		21		FV

								7/15/21		22		98		2021		7		15		22		V

								7/15/21		23		96.59		2021		7		15		23		V

								7/15/21		24		90.8		2021		7		15		24		V

								7/16/21		1		87.55		2021		7		16		1		V

								7/16/21		2		75.75		2021		7		16		2		V

								7/16/21		3		71.78		2021		7		16		3		V

								7/16/21		4		70.99		2021		7		16		4		V

								7/16/21		5		70.99		2021		7		16		5		V

								7/16/21		6		76.67		2021		7		16		6		V

								7/16/21		7		90		2021		7		16		7		V

								7/16/21		8		97.43		2021		7		16		8		FV

								7/16/21		9		101.55		2021		7		16		9		FV

								7/16/21		10		97.91		2021		7		16		10		FV

								7/16/21		11		93.37		2021		7		16		11		FV

								7/16/21		12		90.42		2021		7		16		12		FV

								7/16/21		13		89.06		2021		7		16		13		FV

								7/16/21		14		90.01		2021		7		16		14		FV

								7/16/21		15		90		2021		7		16		15		FV

								7/16/21		16		87		2021		7		16		16		FV

								7/16/21		17		82.86		2021		7		16		17		FV

								7/16/21		18		84.74		2021		7		16		18		FV

								7/16/21		19		90		2021		7		16		19		FV

								7/16/21		20		93.05		2021		7		16		20		FV

								7/16/21		21		96.05		2021		7		16		21		FV

								7/16/21		22		94.9		2021		7		16		22		V

								7/16/21		23		92.36		2021		7		16		23		V

								7/16/21		24		81.17		2021		7		16		24		V

								7/17/21		1		93		2021		7		17		1		V

								7/17/21		2		89.92		2021		7		17		2		V

								7/17/21		3		88.93		2021		7		17		3		V

								7/17/21		4		87.55		2021		7		17		4		V

								7/17/21		5		88.56		2021		7		17		5		V

								7/17/21		6		87.55		2021		7		17		6		V

								7/17/21		7		83.25		2021		7		17		7		V

								7/17/21		8		85.25		2021		7		17		8		FV

								7/17/21		9		90.05		2021		7		17		9		FV

								7/17/21		10		90.05		2021		7		17		10		FV

								7/17/21		11		90.05		2021		7		17		11		FV

								7/17/21		12		92.09		2021		7		17		12		FV

								7/17/21		13		93.15		2021		7		17		13		FV

								7/17/21		14		96.05		2021		7		17		14		FV

								7/17/21		15		95.97		2021		7		17		15		FV

								7/17/21		16		91.26		2021		7		17		16		FV

								7/17/21		17		86.74		2021		7		17		17		FV

								7/17/21		18		86.4		2021		7		17		18		FV

								7/17/21		19		83.99		2021		7		17		19		FV

								7/17/21		20		89		2021		7		17		20		FV

								7/17/21		21		96.11		2021		7		17		21		FV

								7/17/21		22		101.3		2021		7		17		22		V

								7/17/21		23		100.52		2021		7		17		23		V

								7/17/21		24		96.11		2021		7		17		24		V

								7/18/21		1		92.09		2021		7		18		1		V

								7/18/21		2		88		2021		7		18		2		V

								7/18/21		3		80.2		2021		7		18		3		V

								7/18/21		4		85.55		2021		7		18		4		V

								7/18/21		5		86.55		2021		7		18		5		V

								7/18/21		6		86.6		2021		7		18		6		V

								7/18/21		7		86.74		2021		7		18		7		V

								7/18/21		8		86.32		2021		7		18		8		FV

								7/18/21		9		73.14		2021		7		18		9		FV

								7/18/21		10		72.49		2021		7		18		10		FV

								7/18/21		11		71.36		2021		7		18		11		FV

								7/18/21		12		70.86		2021		7		18		12		FV

								7/18/21		13		70.39		2021		7		18		13		FV

								7/18/21		14		71.87		2021		7		18		14		FV

								7/18/21		15		72.49		2021		7		18		15		FV

								7/18/21		16		72.49		2021		7		18		16		FV

								7/18/21		17		71.87		2021		7		18		17		FV

								7/18/21		18		71.36		2021		7		18		18		FV

								7/18/21		19		71.11		2021		7		18		19		FV

								7/18/21		20		74.62		2021		7		18		20		FV

								7/18/21		21		85.28		2021		7		18		21		FV

								7/18/21		22		96.11		2021		7		18		22		V

								7/18/21		23		100.38		2021		7		18		23		V

								7/18/21		24		97.43		2021		7		18		24		V

								7/19/21		1		96.96		2021		7		19		1		V

								7/19/21		2		94.38		2021		7		19		2		V

								7/19/21		3		92.09		2021		7		19		3		V

								7/19/21		4		92.25		2021		7		19		4		V

								7/19/21		5		92.09		2021		7		19		5		V

								7/19/21		6		94.37		2021		7		19		6		V

								7/19/21		7		95		2021		7		19		7		V

								7/19/21		8		99.66		2021		7		19		8		FV

								7/19/21		9		101.3		2021		7		19		9		FV

								7/19/21		10		98.99		2021		7		19		10		FV

								7/19/21		11		95		2021		7		19		11		FV

								7/19/21		12		95.59		2021		7		19		12		FV

								7/19/21		13		98.12		2021		7		19		13		FV

								7/19/21		14		99.26		2021		7		19		14		FV

								7/19/21		15		100		2021		7		19		15		FV

								7/19/21		16		99.44		2021		7		19		16		FV

								7/19/21		17		98.31		2021		7		19		17		FV

								7/19/21		18		97.4		2021		7		19		18		FV

								7/19/21		19		100		2021		7		19		19		FV

								7/19/21		20		107.57		2021		7		19		20		FV

								7/19/21		21		108.82		2021		7		19		21		FV

								7/19/21		22		109.28		2021		7		19		22		V

								7/19/21		23		103.86		2021		7		19		23		V

								7/19/21		24		97.78		2021		7		19		24		V

								7/20/21		1		101.26		2021		7		20		1		V

								7/20/21		2		99.74		2021		7		20		2		V

								7/20/21		3		95		2021		7		20		3		V

								7/20/21		4		94		2021		7		20		4		V

								7/20/21		5		97.55		2021		7		20		5		V

								7/20/21		6		99.74		2021		7		20		6		V

								7/20/21		7		101.05		2021		7		20		7		V

								7/20/21		8		103.09		2021		7		20		8		FV

								7/20/21		9		103.39		2021		7		20		9		FV

								7/20/21		10		102.11		2021		7		20		10		FV

								7/20/21		11		99.74		2021		7		20		11		FV

								7/20/21		12		99.74		2021		7		20		12		FV

								7/20/21		13		100.5		2021		7		20		13		FV

								7/20/21		14		102		2021		7		20		14		FV

								7/20/21		15		101.21		2021		7		20		15		FV

								7/20/21		16		100		2021		7		20		16		FV

								7/20/21		17		99.6		2021		7		20		17		FV

								7/20/21		18		99.6		2021		7		20		18		FV

								7/20/21		19		98.34		2021		7		20		19		FV

								7/20/21		20		106		2021		7		20		20		FV

								7/20/21		21		107.49		2021		7		20		21		FV

								7/20/21		22		107.49		2021		7		20		22		V

								7/20/21		23		106		2021		7		20		23		V

								7/20/21		24		102.01		2021		7		20		24		V

								7/21/21		1		110.5		2021		7		21		1		V

								7/21/21		2		109.5		2021		7		21		2		V

								7/21/21		3		108.21		2021		7		21		3		V

								7/21/21		4		107		2021		7		21		4		V

								7/21/21		5		108		2021		7		21		5		V

								7/21/21		6		109.15		2021		7		21		6		V

								7/21/21		7		109.26		2021		7		21		7		V

								7/21/21		8		109.13		2021		7		21		8		FV

								7/21/21		9		108.45		2021		7		21		9		FV

								7/21/21		10		105.75		2021		7		21		10		FV

								7/21/21		11		103.9		2021		7		21		11		FV

								7/21/21		12		103.9		2021		7		21		12		FV

								7/21/21		13		105		2021		7		21		13		FV

								7/21/21		14		105.13		2021		7		21		14		FV

								7/21/21		15		105		2021		7		21		15		FV

								7/21/21		16		103.28		2021		7		21		16		FV

								7/21/21		17		101.45		2021		7		21		17		FV

								7/21/21		18		100.83		2021		7		21		18		FV

								7/21/21		19		101.78		2021		7		21		19		FV

								7/21/21		20		108.45		2021		7		21		20		FV

								7/21/21		21		110.64		2021		7		21		21		FV

								7/21/21		22		110		2021		7		21		22		V

								7/21/21		23		108.45		2021		7		21		23		V

								7/21/21		24		105		2021		7		21		24		V

								7/22/21		1		105		2021		7		22		1		V

								7/22/21		2		101.45		2021		7		22		2		V

								7/22/21		3		100		2021		7		22		3		V

								7/22/21		4		99.79		2021		7		22		4		V

								7/22/21		5		100		2021		7		22		5		V

								7/22/21		6		100.45		2021		7		22		6		V

								7/22/21		7		101.49		2021		7		22		7		V

								7/22/21		8		104		2021		7		22		8		FV

								7/22/21		9		105.25		2021		7		22		9		FV

								7/22/21		10		105		2021		7		22		10		FV

								7/22/21		11		102.1		2021		7		22		11		FV

								7/22/21		12		101.6		2021		7		22		12		FV

								7/22/21		13		102		2021		7		22		13		FV

								7/22/21		14		100.27		2021		7		22		14		FV

								7/22/21		15		100		2021		7		22		15		FV

								7/22/21		16		98		2021		7		22		16		FV

								7/22/21		17		96		2021		7		22		17		FV

								7/22/21		18		95.75		2021		7		22		18		FV

								7/22/21		19		95.96		2021		7		22		19		FV

								7/22/21		20		102		2021		7		22		20		FV

								7/22/21		21		105		2021		7		22		21		FV

								7/22/21		22		105.25		2021		7		22		22		V

								7/22/21		23		106.04		2021		7		22		23		V

								7/22/21		24		104		2021		7		22		24		V

								7/23/21		1		105.5		2021		7		23		1		V

								7/23/21		2		104.68		2021		7		23		2		V

								7/23/21		3		101.95		2021		7		23		3		V

								7/23/21		4		99.85		2021		7		23		4		V

								7/23/21		5		99.21		2021		7		23		5		V

								7/23/21		6		99.21		2021		7		23		6		V

								7/23/21		7		101.95		2021		7		23		7		V

								7/23/21		8		105.63		2021		7		23		8		FV

								7/23/21		9		106.91		2021		7		23		9		FV

								7/23/21		10		104.1		2021		7		23		10		FV

								7/23/21		11		98.01		2021		7		23		11		FV

								7/23/21		12		94.03		2021		7		23		12		FV

								7/23/21		13		89.53		2021		7		23		13		FV

								7/23/21		14		79.19		2021		7		23		14		FV

								7/23/21		15		78.37		2021		7		23		15		FV

								7/23/21		16		76.7		2021		7		23		16		FV

								7/23/21		17		75.8		2021		7		23		17		FV

								7/23/21		18		85.45		2021		7		23		18		FV

								7/23/21		19		92.54		2021		7		23		19		FV

								7/23/21		20		98.96		2021		7		23		20		FV

								7/23/21		21		100.03		2021		7		23		21		FV

								7/23/21		22		100.03		2021		7		23		22		V

								7/23/21		23		104.97		2021		7		23		23		V

								7/23/21		24		98.69		2021		7		23		24		V

								7/24/21		1		96.01		2021		7		24		1		V

								7/24/21		2		93.45		2021		7		24		2		V

								7/24/21		3		88		2021		7		24		3		V

								7/24/21		4		87.62		2021		7		24		4		V

								7/24/21		5		89		2021		7		24		5		V

								7/24/21		6		92.45		2021		7		24		6		V

								7/24/21		7		95.45		2021		7		24		7		V

								7/24/21		8		95.45		2021		7		24		8		FV

								7/24/21		9		98		2021		7		24		9		FV

								7/24/21		10		96.79		2021		7		24		10		FV

								7/24/21		11		95.21		2021		7		24		11		FV

								7/24/21		12		91.93		2021		7		24		12		FV

								7/24/21		13		88		2021		7		24		13		FV

								7/24/21		14		93.45		2021		7		24		14		FV

								7/24/21		15		86.6		2021		7		24		15		FV

								7/24/21		16		77.8		2021		7		24		16		FV

								7/24/21		17		73.49		2021		7		24		17		FV

								7/24/21		18		77.72		2021		7		24		18		FV

								7/24/21		19		85.07		2021		7		24		19		FV

								7/24/21		20		90.21		2021		7		24		20		FV

								7/24/21		21		101.95		2021		7		24		21		FV

								7/24/21		22		105.07		2021		7		24		22		V

								7/24/21		23		106.23		2021		7		24		23		V

								7/24/21		24		103.5		2021		7		24		24		V

								7/25/21		1		103.08		2021		7		25		1		V

								7/25/21		2		99.85		2021		7		25		2		V

								7/25/21		3		95.95		2021		7		25		3		V

								7/25/21		4		95.95		2021		7		25		4		V

								7/25/21		5		93.45		2021		7		25		5		V

								7/25/21		6		93.45		2021		7		25		6		V

								7/25/21		7		95.95		2021		7		25		7		V

								7/25/21		8		95.08		2021		7		25		8		FV

								7/25/21		9		95.48		2021		7		25		9		FV

								7/25/21		10		90.45		2021		7		25		10		FV

								7/25/21		11		84.2		2021		7		25		11		FV

								7/25/21		12		86.47		2021		7		25		12		FV

								7/25/21		13		88		2021		7		25		13		FV

								7/25/21		14		93.45		2021		7		25		14		FV

								7/25/21		15		90.45		2021		7		25		15		FV

								7/25/21		16		82.99		2021		7		25		16		FV

								7/25/21		17		77.9		2021		7		25		17		FV

								7/25/21		18		77.7		2021		7		25		18		FV

								7/25/21		19		80.4		2021		7		25		19		FV

								7/25/21		20		87.77		2021		7		25		20		FV

								7/25/21		21		99.85		2021		7		25		21		FV

								7/25/21		22		109.66		2021		7		25		22		V

								7/25/21		23		111.09		2021		7		25		23		V

								7/25/21		24		108.23		2021		7		25		24		V

								7/26/21		1		97.01		2021		7		26		1		V

								7/26/21		2		92		2021		7		26		2		V

								7/26/21		3		87.02		2021		7		26		3		V

								7/26/21		4		86.6		2021		7		26		4		V

								7/26/21		5		86.7		2021		7		26		5		V

								7/26/21		6		88		2021		7		26		6		V

								7/26/21		7		94.66		2021		7		26		7		V

								7/26/21		8		97.3		2021		7		26		8		FV

								7/26/21		9		102		2021		7		26		9		FV

								7/26/21		10		99.06		2021		7		26		10		FV

								7/26/21		11		98.53		2021		7		26		11		FV

								7/26/21		12		100		2021		7		26		12		FV

								7/26/21		13		103.59		2021		7		26		13		FV

								7/26/21		14		104.46		2021		7		26		14		FV

								7/26/21		15		105		2021		7		26		15		FV

								7/26/21		16		105		2021		7		26		16		FV

								7/26/21		17		104.29		2021		7		26		17		FV

								7/26/21		18		103.59		2021		7		26		18		FV

								7/26/21		19		103.41		2021		7		26		19		FV

								7/26/21		20		105.61		2021		7		26		20		FV

								7/26/21		21		108.23		2021		7		26		21		FV

								7/26/21		22		106.79		2021		7		26		22		V

								7/26/21		23		106.12		2021		7		26		23		V

								7/26/21		24		103.59		2021		7		26		24		V

								7/27/21		1		102.87		2021		7		27		1		V

								7/27/21		2		101.36		2021		7		27		2		V

								7/27/21		3		98.85		2021		7		27		3		V

								7/27/21		4		98.85		2021		7		27		4		V

								7/27/21		5		98.7		2021		7		27		5		V

								7/27/21		6		96.53		2021		7		27		6		V

								7/27/21		7		101.07		2021		7		27		7		V

								7/27/21		8		104.29		2021		7		27		8		FV

								7/27/21		9		104.54		2021		7		27		9		FV

								7/27/21		10		104.29		2021		7		27		10		FV

								7/27/21		11		101.36		2021		7		27		11		FV

								7/27/21		12		100.59		2021		7		27		12		FV

								7/27/21		13		101		2021		7		27		13		FV

								7/27/21		14		98.85		2021		7		27		14		FV

								7/27/21		15		98.69		2021		7		27		15		FV

								7/27/21		16		96.52		2021		7		27		16		FV

								7/27/21		17		93.05		2021		7		27		17		FV

								7/27/21		18		88.75		2021		7		27		18		FV

								7/27/21		19		96.52		2021		7		27		19		FV

								7/27/21		20		98.85		2021		7		27		20		FV

								7/27/21		21		99.1		2021		7		27		21		FV

								7/27/21		22		99.3		2021		7		27		22		V

								7/27/21		23		99.3		2021		7		27		23		V

								7/27/21		24		93.89		2021		7		27		24		V

								7/28/21		1		82.59		2021		7		28		1		V

								7/28/21		2		79.1		2021		7		28		2		V

								7/28/21		3		74.1		2021		7		28		3		V

								7/28/21		4		76.2		2021		7		28		4		V

								7/28/21		5		73.86		2021		7		28		5		V

								7/28/21		6		79.77		2021		7		28		6		V

								7/28/21		7		97.5		2021		7		28		7		V

								7/28/21		8		100.85		2021		7		28		8		FV

								7/28/21		9		102.35		2021		7		28		9		FV

								7/28/21		10		104.29		2021		7		28		10		FV

								7/28/21		11		101.42		2021		7		28		11		FV

								7/28/21		12		103.59		2021		7		28		12		FV

								7/28/21		13		109.58		2021		7		28		13		FV

								7/28/21		14		106.27		2021		7		28		14		FV

								7/28/21		15		104.54		2021		7		28		15		FV

								7/28/21		16		104.54		2021		7		28		16		FV

								7/28/21		17		103.01		2021		7		28		17		FV

								7/28/21		18		103.59		2021		7		28		18		FV

								7/28/21		19		98.35		2021		7		28		19		FV

								7/28/21		20		96.45		2021		7		28		20		FV

								7/28/21		21		98.35		2021		7		28		21		FV

								7/28/21		22		100.86		2021		7		28		22		V

								7/28/21		23		100		2021		7		28		23		V

								7/28/21		24		92.62		2021		7		28		24		V

								7/29/21		1		101.15		2021		7		29		1		V

								7/29/21		2		97.5		2021		7		29		2		V

								7/29/21		3		98		2021		7		29		3		V

								7/29/21		4		98.65		2021		7		29		4		V

								7/29/21		5		99		2021		7		29		5		V

								7/29/21		6		100.03		2021		7		29		6		V

								7/29/21		7		102.02		2021		7		29		7		V

								7/29/21		8		102.02		2021		7		29		8		FV

								7/29/21		9		103.23		2021		7		29		9		FV

								7/29/21		10		102.92		2021		7		29		10		FV

								7/29/21		11		100		2021		7		29		11		FV

								7/29/21		12		99		2021		7		29		12		FV

								7/29/21		13		101.18		2021		7		29		13		FV

								7/29/21		14		99		2021		7		29		14		FV

								7/29/21		15		94.75		2021		7		29		15		FV

								7/29/21		16		87		2021		7		29		16		FV

								7/29/21		17		87.96		2021		7		29		17		FV

								7/29/21		18		92.55		2021		7		29		18		FV

								7/29/21		19		92		2021		7		29		19		FV

								7/29/21		20		95		2021		7		29		20		FV

								7/29/21		21		102.92		2021		7		29		21		FV

								7/29/21		22		107.25		2021		7		29		22		V

								7/29/21		23		106.84		2021		7		29		23		V

								7/29/21		24		101.99		2021		7		29		24		V

								7/30/21		1		102.82		2021		7		30		1		V

								7/30/21		2		101.69		2021		7		30		2		V

								7/30/21		3		100.79		2021		7		30		3		V

								7/30/21		4		100		2021		7		30		4		V

								7/30/21		5		98.38		2021		7		30		5		V

								7/30/21		6		95.01		2021		7		30		6		V

								7/30/21		7		101.05		2021		7		30		7		V

								7/30/21		8		103.49		2021		7		30		8		FV

								7/30/21		9		104.02		2021		7		30		9		FV

								7/30/21		10		102.5		2021		7		30		10		FV

								7/30/21		11		101.06		2021		7		30		11		FV

								7/30/21		12		100.12		2021		7		30		12		FV

								7/30/21		13		100		2021		7		30		13		FV

								7/30/21		14		99.18		2021		7		30		14		FV

								7/30/21		15		100.25		2021		7		30		15		FV

								7/30/21		16		92.18		2021		7		30		16		FV

								7/30/21		17		80		2021		7		30		17		FV

								7/30/21		18		73.49		2021		7		30		18		FV

								7/30/21		19		70.99		2021		7		30		19		FV

								7/30/21		20		72.6		2021		7		30		20		FV

								7/30/21		21		92.55		2021		7		30		21		FV

								7/30/21		22		101.09		2021		7		30		22		V

								7/30/21		23		101.53		2021		7		30		23		V

								7/30/21		24		94		2021		7		30		24		V

								7/31/21		1		75.35		2021		7		31		1		V

								7/31/21		2		75		2021		7		31		2		V

								7/31/21		3		72.65		2021		7		31		3		V

								7/31/21		4		74		2021		7		31		4		V

								7/31/21		5		73.21		2021		7		31		5		V

								7/31/21		6		72.65		2021		7		31		6		V

								7/31/21		7		73.75		2021		7		31		7		V

								7/31/21		8		71.9		2021		7		31		8		FV

								7/31/21		9		71.6		2021		7		31		9		FV

								7/31/21		10		68		2021		7		31		10		FV

								7/31/21		11		60.99		2021		7		31		11		FV

								7/31/21		12		59.6		2021		7		31		12		FV

								7/31/21		13		58.2		2021		7		31		13		FV

								7/31/21		14		59.41		2021		7		31		14		FV

								7/31/21		15		50.1		2021		7		31		15		FV

								7/31/21		16		19.19		2021		7		31		16		FV

								7/31/21		17		2.67		2021		7		31		17		FV

								7/31/21		18		13.32		2021		7		31		18		FV

								7/31/21		19		50.7		2021		7		31		19		FV

								7/31/21		20		66.46		2021		7		31		20		FV

								7/31/21		21		71.77		2021		7		31		21		FV

								7/31/21		22		75		2021		7		31		22		V

								7/31/21		23		76.55		2021		7		31		23		V

								7/31/21		24		74		2021		7		31		24		V

								8/1/21		1		76.65		2021		8		1		1		V

								8/1/21		2		75		2021		8		1		2		V

								8/1/21		3		70.1		2021		8		1		3		V

								8/1/21		4		72.99		2021		8		1		4		V

								8/1/21		5		74.15		2021		8		1		5		V

								8/1/21		6		75.35		2021		8		1		6		V

								8/1/21		7		75.85		2021		8		1		7		V

								8/1/21		8		76.01		2021		8		1		8		FV

								8/1/21		9		76.55		2021		8		1		9		FV

								8/1/21		10		69.74		2021		8		1		10		FV

								8/1/21		11		64.2		2021		8		1		11		FV

								8/1/21		12		65.09		2021		8		1		12		FV

								8/1/21		13		65.09		2021		8		1		13		FV

								8/1/21		14		69.49		2021		8		1		14		FV

								8/1/21		15		72.1		2021		8		1		15		FV

								8/1/21		16		64.99		2021		8		1		16		FV

								8/1/21		17		63.99		2021		8		1		17		FV

								8/1/21		18		64.1		2021		8		1		18		FV

								8/1/21		19		67.49		2021		8		1		19		FV

								8/1/21		20		81		2021		8		1		20		FV

								8/1/21		21		100.38		2021		8		1		21		FV

								8/1/21		22		108.41		2021		8		1		22		V

								8/1/21		23		110.68		2021		8		1		23		V

								8/1/21		24		105.88		2021		8		1		24		V

								8/2/21		1		101.06		2021		8		2		1		V

								8/2/21		2		100.03		2021		8		2		2		V

								8/2/21		3		100.32		2021		8		2		3		V

								8/2/21		4		100		2021		8		2		4		V

								8/2/21		5		98.55		2021		8		2		5		V

								8/2/21		6		100.97		2021		8		2		6		V

								8/2/21		7		101.17		2021		8		2		7		V

								8/2/21		8		104.64		2021		8		2		8		FV

								8/2/21		9		105.18		2021		8		2		9		FV

								8/2/21		10		104.75		2021		8		2		10		FV

								8/2/21		11		104.31		2021		8		2		11		FV

								8/2/21		12		104.56		2021		8		2		12		FV

								8/2/21		13		104.64		2021		8		2		13		FV

								8/2/21		14		104.64		2021		8		2		14		FV

								8/2/21		15		104.56		2021		8		2		15		FV

								8/2/21		16		103.12		2021		8		2		16		FV

								8/2/21		17		101.06		2021		8		2		17		FV

								8/2/21		18		102.51		2021		8		2		18		FV

								8/2/21		19		101.06		2021		8		2		19		FV

								8/2/21		20		108.41		2021		8		2		20		FV

								8/2/21		21		105.82		2021		8		2		21		FV

								8/2/21		22		106.49		2021		8		2		22		V

								8/2/21		23		104.97		2021		8		2		23		V

								8/2/21		24		100.97		2021		8		2		24		V

								8/3/21		1		105.23		2021		8		3		1		V

								8/3/21		2		103.23		2021		8		3		2		V

								8/3/21		3		100.96		2021		8		3		3		V

								8/3/21		4		100.96		2021		8		3		4		V

								8/3/21		5		102.5		2021		8		3		5		V

								8/3/21		6		105.65		2021		8		3		6		V

								8/3/21		7		110		2021		8		3		7		V

								8/3/21		8		112.37		2021		8		3		8		FV

								8/3/21		9		113.51		2021		8		3		9		FV

								8/3/21		10		111.55		2021		8		3		10		FV

								8/3/21		11		107.93		2021		8		3		11		FV

								8/3/21		12		107.49		2021		8		3		12		FV

								8/3/21		13		107.52		2021		8		3		13		FV

								8/3/21		14		107.31		2021		8		3		14		FV

								8/3/21		15		106.32		2021		8		3		15		FV

								8/3/21		16		105		2021		8		3		16		FV

								8/3/21		17		100.85		2021		8		3		17		FV

								8/3/21		18		100.85		2021		8		3		18		FV

								8/3/21		19		100.85		2021		8		3		19		FV

								8/3/21		20		107.52		2021		8		3		20		FV

								8/3/21		21		108.82		2021		8		3		21		FV

								8/3/21		22		110		2021		8		3		22		V

								8/3/21		23		107.98		2021		8		3		23		V

								8/3/21		24		106		2021		8		3		24		V

								8/4/21		1		110		2021		8		4		1		V

								8/4/21		2		102.85		2021		8		4		2		V

								8/4/21		3		96		2021		8		4		3		V

								8/4/21		4		93.34		2021		8		4		4		V

								8/4/21		5		94.82		2021		8		4		5		V

								8/4/21		6		99		2021		8		4		6		V

								8/4/21		7		108.79		2021		8		4		7		V

								8/4/21		8		112.22		2021		8		4		8		FV

								8/4/21		9		115		2021		8		4		9		FV

								8/4/21		10		114.68		2021		8		4		10		FV

								8/4/21		11		110.77		2021		8		4		11		FV

								8/4/21		12		110		2021		8		4		12		FV

								8/4/21		13		108		2021		8		4		13		FV

								8/4/21		14		105.01		2021		8		4		14		FV

								8/4/21		15		99.76		2021		8		4		15		FV

								8/4/21		16		91		2021		8		4		16		FV

								8/4/21		17		88.91		2021		8		4		17		FV

								8/4/21		18		95.97		2021		8		4		18		FV

								8/4/21		19		102.85		2021		8		4		19		FV

								8/4/21		20		105		2021		8		4		20		FV

								8/4/21		21		112.66		2021		8		4		21		FV

								8/4/21		22		116.74		2021		8		4		22		V

								8/4/21		23		116.86		2021		8		4		23		V

								8/4/21		24		115.51		2021		8		4		24		V

								8/5/21		1		110.71		2021		8		5		1		V

								8/5/21		2		107.75		2021		8		5		2		V

								8/5/21		3		105.27		2021		8		5		3		V

								8/5/21		4		103.63		2021		8		5		4		V

								8/5/21		5		102.85		2021		8		5		5		V

								8/5/21		6		104		2021		8		5		6		V

								8/5/21		7		106.37		2021		8		5		7		V

								8/5/21		8		107.12		2021		8		5		8		FV

								8/5/21		9		112.66		2021		8		5		9		FV

								8/5/21		10		112.1		2021		8		5		10		FV

								8/5/21		11		108.14		2021		8		5		11		FV

								8/5/21		12		102.85		2021		8		5		12		FV

								8/5/21		13		101		2021		8		5		13		FV

								8/5/21		14		97.8		2021		8		5		14		FV

								8/5/21		15		83		2021		8		5		15		FV

								8/5/21		16		77.95		2021		8		5		16		FV

								8/5/21		17		77.75		2021		8		5		17		FV

								8/5/21		18		77.95		2021		8		5		18		FV

								8/5/21		19		85		2021		8		5		19		FV

								8/5/21		20		100.5		2021		8		5		20		FV

								8/5/21		21		111.91		2021		8		5		21		FV

								8/5/21		22		115.27		2021		8		5		22		V

								8/5/21		23		115.02		2021		8		5		23		V

								8/5/21		24		111.91		2021		8		5		24		V

								8/6/21		1		103.81		2021		8		6		1		V

								8/6/21		2		102.84		2021		8		6		2		V

								8/6/21		3		99.44		2021		8		6		3		V

								8/6/21		4		99		2021		8		6		4		V

								8/6/21		5		99		2021		8		6		5		V

								8/6/21		6		102.11		2021		8		6		6		V

								8/6/21		7		103.24		2021		8		6		7		V

								8/6/21		8		106.5		2021		8		6		8		FV

								8/6/21		9		108.01		2021		8		6		9		FV

								8/6/21		10		106.5		2021		8		6		10		FV

								8/6/21		11		103.86		2021		8		6		11		FV

								8/6/21		12		103.08		2021		8		6		12		FV

								8/6/21		13		102.99		2021		8		6		13		FV

								8/6/21		14		102.84		2021		8		6		14		FV

								8/6/21		15		99.5		2021		8		6		15		FV

								8/6/21		16		84.01		2021		8		6		16		FV

								8/6/21		17		75.13		2021		8		6		17		FV

								8/6/21		18		71.11		2021		8		6		18		FV

								8/6/21		19		71.11		2021		8		6		19		FV

								8/6/21		20		76.01		2021		8		6		20		FV

								8/6/21		21		101.99		2021		8		6		21		FV

								8/6/21		22		103.86		2021		8		6		22		V

								8/6/21		23		104		2021		8		6		23		V

								8/6/21		24		103.24		2021		8		6		24		V

								8/7/21		1		101.24		2021		8		7		1		V

								8/7/21		2		97		2021		8		7		2		V

								8/7/21		3		90.36		2021		8		7		3		V

								8/7/21		4		89.25		2021		8		7		4		V

								8/7/21		5		83.4		2021		8		7		5		V

								8/7/21		6		83.3		2021		8		7		6		V

								8/7/21		7		89		2021		8		7		7		V

								8/7/21		8		89.74		2021		8		7		8		FV

								8/7/21		9		89.5		2021		8		7		9		FV

								8/7/21		10		73.1		2021		8		7		10		FV

								8/7/21		11		61.97		2021		8		7		11		FV

								8/7/21		12		55.92		2021		8		7		12		FV

								8/7/21		13		53.53		2021		8		7		13		FV

								8/7/21		14		45		2021		8		7		14		FV

								8/7/21		15		20		2021		8		7		15		FV

								8/7/21		16		7		2021		8		7		16		FV

								8/7/21		17		0.9		2021		8		7		17		FV

								8/7/21		18		1.93		2021		8		7		18		FV

								8/7/21		19		12.78		2021		8		7		19		FV

								8/7/21		20		59.98		2021		8		7		20		FV

								8/7/21		21		81		2021		8		7		21		FV

								8/7/21		22		98.45		2021		8		7		22		V

								8/7/21		23		100.66		2021		8		7		23		V

								8/7/21		24		90.24		2021		8		7		24		V

								8/8/21		1		101.24		2021		8		8		1		V

								8/8/21		2		92.79		2021		8		8		2		V

								8/8/21		3		89.87		2021		8		8		3		V

								8/8/21		4		89.74		2021		8		8		4		V

								8/8/21		5		89.5		2021		8		8		5		V

								8/8/21		6		89.87		2021		8		8		6		V

								8/8/21		7		90.24		2021		8		8		7		V

								8/8/21		8		89.74		2021		8		8		8		FV

								8/8/21		9		90.24		2021		8		8		9		FV

								8/8/21		10		73.38		2021		8		8		10		FV

								8/8/21		11		70		2021		8		8		11		FV

								8/8/21		12		72.5		2021		8		8		12		FV

								8/8/21		13		72.8		2021		8		8		13		FV

								8/8/21		14		76		2021		8		8		14		FV

								8/8/21		15		75.47		2021		8		8		15		FV

								8/8/21		16		72.4		2021		8		8		16		FV

								8/8/21		17		65.49		2021		8		8		17		FV

								8/8/21		18		62.99		2021		8		8		18		FV

								8/8/21		19		72.3		2021		8		8		19		FV

								8/8/21		20		87.19		2021		8		8		20		FV

								8/8/21		21		102.35		2021		8		8		21		FV

								8/8/21		22		106.67		2021		8		8		22		V

								8/8/21		23		107.57		2021		8		8		23		V

								8/8/21		24		106.67		2021		8		8		24		V

								8/9/21		1		108.56		2021		8		9		1		V

								8/9/21		2		106.28		2021		8		9		2		V

								8/9/21		3		100.14		2021		8		9		3		V

								8/9/21		4		100		2021		8		9		4		V

								8/9/21		5		102.35		2021		8		9		5		V

								8/9/21		6		106.57		2021		8		9		6		V

								8/9/21		7		111		2021		8		9		7		V

								8/9/21		8		112.11		2021		8		9		8		FV

								8/9/21		9		112.15		2021		8		9		9		FV

								8/9/21		10		110.41		2021		8		9		10		FV

								8/9/21		11		108.52		2021		8		9		11		FV

								8/9/21		12		107.25		2021		8		9		12		FV

								8/9/21		13		107.25		2021		8		9		13		FV

								8/9/21		14		107.15		2021		8		9		14		FV

								8/9/21		15		105		2021		8		9		15		FV

								8/9/21		16		99.44		2021		8		9		16		FV

								8/9/21		17		97.95		2021		8		9		17		FV

								8/9/21		18		101.01		2021		8		9		18		FV

								8/9/21		19		104.28		2021		8		9		19		FV

								8/9/21		20		107.23		2021		8		9		20		FV

								8/9/21		21		110.64		2021		8		9		21		FV

								8/9/21		22		114.07		2021		8		9		22		V

								8/9/21		23		112.45		2021		8		9		23		V

								8/9/21		24		110		2021		8		9		24		V

								8/10/21		1		113.5		2021		8		10		1		V

								8/10/21		2		111		2021		8		10		2		V

								8/10/21		3		106.87		2021		8		10		3		V

								8/10/21		4		106.5		2021		8		10		4		V

								8/10/21		5		109.81		2021		8		10		5		V

								8/10/21		6		112.23		2021		8		10		6		V

								8/10/21		7		114.64		2021		8		10		7		V

								8/10/21		8		117.15		2021		8		10		8		FV

								8/10/21		9		119		2021		8		10		9		FV

								8/10/21		10		117.15		2021		8		10		10		FV

								8/10/21		11		112.86		2021		8		10		11		FV

								8/10/21		12		112.49		2021		8		10		12		FV

								8/10/21		13		112.02		2021		8		10		13		FV

								8/10/21		14		111.25		2021		8		10		14		FV

								8/10/21		15		107.68		2021		8		10		15		FV

								8/10/21		16		104.01		2021		8		10		16		FV

								8/10/21		17		102.02		2021		8		10		17		FV

								8/10/21		18		104		2021		8		10		18		FV

								8/10/21		19		104.54		2021		8		10		19		FV

								8/10/21		20		116.29		2021		8		10		20		FV

								8/10/21		21		120		2021		8		10		21		FV

								8/10/21		22		120		2021		8		10		22		V

								8/10/21		23		117.15		2021		8		10		23		V

								8/10/21		24		112.86		2021		8		10		24		V

								8/11/21		1		112.86		2021		8		11		1		V

								8/11/21		2		107		2021		8		11		2		V

								8/11/21		3		103		2021		8		11		3		V

								8/11/21		4		99.48		2021		8		11		4		V

								8/11/21		5		100.45		2021		8		11		5		V

								8/11/21		6		105.73		2021		8		11		6		V

								8/11/21		7		115		2021		8		11		7		V

								8/11/21		8		118.57		2021		8		11		8		FV

								8/11/21		9		121.61		2021		8		11		9		FV

								8/11/21		10		120		2021		8		11		10		FV

								8/11/21		11		116.16		2021		8		11		11		FV

								8/11/21		12		115.01		2021		8		11		12		FV

								8/11/21		13		114.81		2021		8		11		13		FV

								8/11/21		14		114.81		2021		8		11		14		FV

								8/11/21		15		113		2021		8		11		15		FV

								8/11/21		16		110.1		2021		8		11		16		FV

								8/11/21		17		108.8		2021		8		11		17		FV

								8/11/21		18		110.46		2021		8		11		18		FV

								8/11/21		19		115		2021		8		11		19		FV

								8/11/21		20		124.75		2021		8		11		20		FV

								8/11/21		21		125.43		2021		8		11		21		FV

								8/11/21		22		125.01		2021		8		11		22		V

								8/11/21		23		121.3		2021		8		11		23		V

								8/11/21		24		117.52		2021		8		11		24		V

								8/12/21		1		118.06		2021		8		12		1		V

								8/12/21		2		112.4		2021		8		12		2		V

								8/12/21		3		110		2021		8		12		3		V

								8/12/21		4		107		2021		8		12		4		V

								8/12/21		5		105.51		2021		8		12		5		V

								8/12/21		6		107.45		2021		8		12		6		V

								8/12/21		7		115.81		2021		8		12		7		V

								8/12/21		8		120		2021		8		12		8		FV

								8/12/21		9		120.77		2021		8		12		9		FV

								8/12/21		10		120		2021		8		12		10		FV

								8/12/21		11		115.81		2021		8		12		11		FV

								8/12/21		12		113.25		2021		8		12		12		FV

								8/12/21		13		111		2021		8		12		13		FV

								8/12/21		14		112.19		2021		8		12		14		FV

								8/12/21		15		113.25		2021		8		12		15		FV

								8/12/21		16		109.29		2021		8		12		16		FV

								8/12/21		17		107.01		2021		8		12		17		FV

								8/12/21		18		111.4		2021		8		12		18		FV

								8/12/21		19		123.51		2021		8		12		19		FV

								8/12/21		20		128.37		2021		8		12		20		FV

								8/12/21		21		130		2021		8		12		21		FV

								8/12/21		22		128.77		2021		8		12		22		V

								8/12/21		23		123.18		2021		8		12		23		V

								8/12/21		24		115.81		2021		8		12		24		V

								8/13/21		1		119.22		2021		8		13		1		V

								8/13/21		2		114.46		2021		8		13		2		V

								8/13/21		3		107.51		2021		8		13		3		V

								8/13/21		4		104.5		2021		8		13		4		V

								8/13/21		5		101.52		2021		8		13		5		V

								8/13/21		6		105		2021		8		13		6		V

								8/13/21		7		113.73		2021		8		13		7		V

								8/13/21		8		119.22		2021		8		13		8		FV

								8/13/21		9		121.93		2021		8		13		9		FV

								8/13/21		10		120		2021		8		13		10		FV

								8/13/21		11		117.87		2021		8		13		11		FV

								8/13/21		12		117.87		2021		8		13		12		FV

								8/13/21		13		118.72		2021		8		13		13		FV

								8/13/21		14		119.22		2021		8		13		14		FV

								8/13/21		15		119.22		2021		8		13		15		FV

								8/13/21		16		117.87		2021		8		13		16		FV

								8/13/21		17		115		2021		8		13		17		FV

								8/13/21		18		117.87		2021		8		13		18		FV

								8/13/21		19		117.87		2021		8		13		19		FV

								8/13/21		20		120.67		2021		8		13		20		FV

								8/13/21		21		126		2021		8		13		21		FV

								8/13/21		22		128.54		2021		8		13		22		V

								8/13/21		23		128.01		2021		8		13		23		V

								8/13/21		24		123.18		2021		8		13		24		V

								8/14/21		1		124.59		2021		8		14		1		V

								8/14/21		2		123.35		2021		8		14		2		V

								8/14/21		3		120		2021		8		14		3		V

								8/14/21		4		118.05		2021		8		14		4		V

								8/14/21		5		115.25		2021		8		14		5		V

								8/14/21		6		115.25		2021		8		14		6		V

								8/14/21		7		118.05		2021		8		14		7		V

								8/14/21		8		119.97		2021		8		14		8		FV

								8/14/21		9		121.5		2021		8		14		9		FV

								8/14/21		10		120.67		2021		8		14		10		FV

								8/14/21		11		120.02		2021		8		14		11		FV

								8/14/21		12		115.95		2021		8		14		12		FV

								8/14/21		13		108		2021		8		14		13		FV

								8/14/21		14		105.18		2021		8		14		14		FV

								8/14/21		15		95.9		2021		8		14		15		FV

								8/14/21		16		89.74		2021		8		14		16		FV

								8/14/21		17		89.14		2021		8		14		17		FV

								8/14/21		18		90.74		2021		8		14		18		FV

								8/14/21		19		107.32		2021		8		14		19		FV

								8/14/21		20		120.65		2021		8		14		20		FV

								8/14/21		21		125.98		2021		8		14		21		FV

								8/14/21		22		130		2021		8		14		22		V

								8/14/21		23		129.73		2021		8		14		23		V

								8/14/21		24		126.17		2021		8		14		24		V

								8/15/21		1		124.91		2021		8		15		1		V

								8/15/21		2		123.1		2021		8		15		2		V

								8/15/21		3		121.5		2021		8		15		3		V

								8/15/21		4		121.08		2021		8		15		4		V

								8/15/21		5		120.92		2021		8		15		5		V

								8/15/21		6		120.92		2021		8		15		6		V

								8/15/21		7		120.92		2021		8		15		7		V

								8/15/21		8		116.75		2021		8		15		8		FV

								8/15/21		9		111.35		2021		8		15		9		FV

								8/15/21		10		112.97		2021		8		15		10		FV

								8/15/21		11		108		2021		8		15		11		FV

								8/15/21		12		105.97		2021		8		15		12		FV

								8/15/21		13		100.97		2021		8		15		13		FV

								8/15/21		14		105.91		2021		8		15		14		FV

								8/15/21		15		99.8		2021		8		15		15		FV

								8/15/21		16		89.14		2021		8		15		16		FV

								8/15/21		17		84.67		2021		8		15		17		FV

								8/15/21		18		84.47		2021		8		15		18		FV

								8/15/21		19		84.97		2021		8		15		19		FV

								8/15/21		20		96.07		2021		8		15		20		FV

								8/15/21		21		119.5		2021		8		15		21		FV

								8/15/21		22		122.49		2021		8		15		22		V

								8/15/21		23		123.09		2021		8		15		23		V

								8/15/21		24		121.08		2021		8		15		24		V

								8/16/21		1		102		2021		8		16		1		V

								8/16/21		2		89.5		2021		8		16		2		V

								8/16/21		3		85.84		2021		8		16		3		V

								8/16/21		4		85.49		2021		8		16		4		V

								8/16/21		5		84.99		2021		8		16		5		V

								8/16/21		6		85.49		2021		8		16		6		V

								8/16/21		7		89.1		2021		8		16		7		V

								8/16/21		8		90.24		2021		8		16		8		FV

								8/16/21		9		92.93		2021		8		16		9		FV

								8/16/21		10		89.14		2021		8		16		10		FV

								8/16/21		11		85.83		2021		8		16		11		FV

								8/16/21		12		84.99		2021		8		16		12		FV

								8/16/21		13		84.99		2021		8		16		13		FV

								8/16/21		14		84.99		2021		8		16		14		FV

								8/16/21		15		85.74		2021		8		16		15		FV

								8/16/21		16		84.4		2021		8		16		16		FV

								8/16/21		17		83		2021		8		16		17		FV

								8/16/21		18		82.7		2021		8		16		18		FV

								8/16/21		19		82.6		2021		8		16		19		FV

								8/16/21		20		84.9		2021		8		16		20		FV

								8/16/21		21		90.24		2021		8		16		21		FV

								8/16/21		22		109.35		2021		8		16		22		V

								8/16/21		23		105		2021		8		16		23		V

								8/16/21		24		90.74		2021		8		16		24		V

								8/17/21		1		87.5		2021		8		17		1		V

								8/17/21		2		84.7		2021		8		17		2		V

								8/17/21		3		83.49		2021		8		17		3		V

								8/17/21		4		82.49		2021		8		17		4		V

								8/17/21		5		82.09		2021		8		17		5		V

								8/17/21		6		82.49		2021		8		17		6		V

								8/17/21		7		84.6		2021		8		17		7		V

								8/17/21		8		85		2021		8		17		8		FV

								8/17/21		9		86		2021		8		17		9		FV

								8/17/21		10		84.9		2021		8		17		10		FV

								8/17/21		11		84.4		2021		8		17		11		FV

								8/17/21		12		84.6		2021		8		17		12		FV

								8/17/21		13		84.99		2021		8		17		13		FV

								8/17/21		14		89.14		2021		8		17		14		FV

								8/17/21		15		89.99		2021		8		17		15		FV

								8/17/21		16		86.41		2021		8		17		16		FV

								8/17/21		17		85		2021		8		17		17		FV

								8/17/21		18		84.99		2021		8		17		18		FV

								8/17/21		19		85.36		2021		8		17		19		FV

								8/17/21		20		96.8		2021		8		17		20		FV

								8/17/21		21		107.02		2021		8		17		21		FV

								8/17/21		22		120		2021		8		17		22		V

								8/17/21		23		112.03		2021		8		17		23		V

								8/17/21		24		94		2021		8		17		24		V

								8/18/21		1		105.45		2021		8		18		1		V

								8/18/21		2		103.06		2021		8		18		2		V

								8/18/21		3		84.4		2021		8		18		3		V

								8/18/21		4		84.1		2021		8		18		4		V

								8/18/21		5		83.99		2021		8		18		5		V

								8/18/21		6		84.4		2021		8		18		6		V

								8/18/21		7		90.1		2021		8		18		7		V

								8/18/21		8		102.99		2021		8		18		8		FV

								8/18/21		9		113.01		2021		8		18		9		FV

								8/18/21		10		114.9		2021		8		18		10		FV

								8/18/21		11		100		2021		8		18		11		FV

								8/18/21		12		101.07		2021		8		18		12		FV

								8/18/21		13		105.45		2021		8		18		13		FV

								8/18/21		14		113.36		2021		8		18		14		FV

								8/18/21		15		116.38		2021		8		18		15		FV

								8/18/21		16		116.38		2021		8		18		16		FV

								8/18/21		17		112		2021		8		18		17		FV

								8/18/21		18		110		2021		8		18		18		FV

								8/18/21		19		110.35		2021		8		18		19		FV

								8/18/21		20		116.75		2021		8		18		20		FV

								8/18/21		21		125.53		2021		8		18		21		FV

								8/18/21		22		126.84		2021		8		18		22		V

								8/18/21		23		125.64		2021		8		18		23		V

								8/18/21		24		116.91		2021		8		18		24		V

								8/19/21		1		103.21		2021		8		19		1		V

								8/19/21		2		91.02		2021		8		19		2		V

								8/19/21		3		89.5		2021		8		19		3		V

								8/19/21		4		89.14		2021		8		19		4		V

								8/19/21		5		89.14		2021		8		19		5		V

								8/19/21		6		89.5		2021		8		19		6		V

								8/19/21		7		112		2021		8		19		7		V

								8/19/21		8		119.85		2021		8		19		8		FV

								8/19/21		9		125		2021		8		19		9		FV

								8/19/21		10		120		2021		8		19		10		FV

								8/19/21		11		113.05		2021		8		19		11		FV

								8/19/21		12		115		2021		8		19		12		FV

								8/19/21		13		119.65		2021		8		19		13		FV

								8/19/21		14		121.1		2021		8		19		14		FV

								8/19/21		15		120		2021		8		19		15		FV

								8/19/21		16		116.86		2021		8		19		16		FV

								8/19/21		17		116.86		2021		8		19		17		FV

								8/19/21		18		116.44		2021		8		19		18		FV

								8/19/21		19		116.86		2021		8		19		19		FV

								8/19/21		20		126.78		2021		8		19		20		FV

								8/19/21		21		128.12		2021		8		19		21		FV

								8/19/21		22		129.37		2021		8		19		22		V

								8/19/21		23		127.6		2021		8		19		23		V

								8/19/21		24		125.65		2021		8		19		24		V

								8/20/21		1		120.5		2021		8		20		1		V

								8/20/21		2		119.04		2021		8		20		2		V

								8/20/21		3		117.49		2021		8		20		3		V

								8/20/21		4		116		2021		8		20		4		V

								8/20/21		5		115.45		2021		8		20		5		V

								8/20/21		6		116		2021		8		20		6		V

								8/20/21		7		120.5		2021		8		20		7		V

								8/20/21		8		122.62		2021		8		20		8		FV

								8/20/21		9		125		2021		8		20		9		FV

								8/20/21		10		122.01		2021		8		20		10		FV

								8/20/21		11		118.24		2021		8		20		11		FV

								8/20/21		12		115.45		2021		8		20		12		FV

								8/20/21		13		115.45		2021		8		20		13		FV

								8/20/21		14		112.95		2021		8		20		14		FV

								8/20/21		15		112.95		2021		8		20		15		FV

								8/20/21		16		104.38		2021		8		20		16		FV

								8/20/21		17		104.07		2021		8		20		17		FV

								8/20/21		18		104.99		2021		8		20		18		FV

								8/20/21		19		113.27		2021		8		20		19		FV

								8/20/21		20		123.2		2021		8		20		20		FV

								8/20/21		21		126.14		2021		8		20		21		FV

								8/20/21		22		124.93		2021		8		20		22		V

								8/20/21		23		121.67		2021		8		20		23		V

								8/20/21		24		119.04		2021		8		20		24		V

								8/21/21		1		119.45		2021		8		21		1		V

								8/21/21		2		117.3		2021		8		21		2		V

								8/21/21		3		114.68		2021		8		21		3		V

								8/21/21		4		109.99		2021		8		21		4		V

								8/21/21		5		106		2021		8		21		5		V

								8/21/21		6		110.51		2021		8		21		6		V

								8/21/21		7		114.62		2021		8		21		7		V

								8/21/21		8		115.59		2021		8		21		8		FV

								8/21/21		9		115.12		2021		8		21		9		FV

								8/21/21		10		113.99		2021		8		21		10		FV

								8/21/21		11		113.52		2021		8		21		11		FV

								8/21/21		12		107.45		2021		8		21		12		FV

								8/21/21		13		103.75		2021		8		21		13		FV

								8/21/21		14		104.51		2021		8		21		14		FV

								8/21/21		15		100		2021		8		21		15		FV

								8/21/21		16		91.5		2021		8		21		16		FV

								8/21/21		17		91.2		2021		8		21		17		FV

								8/21/21		18		95.27		2021		8		21		18		FV

								8/21/21		19		107.92		2021		8		21		19		FV

								8/21/21		20		114.68		2021		8		21		20		FV

								8/21/21		21		119.1		2021		8		21		21		FV

								8/21/21		22		123		2021		8		21		22		V

								8/21/21		23		119.1		2021		8		21		23		V

								8/21/21		24		115.12		2021		8		21		24		V

								8/22/21		1		110.41		2021		8		22		1		V

								8/22/21		2		109.39		2021		8		22		2		V

								8/22/21		3		106		2021		8		22		3		V

								8/22/21		4		107.79		2021		8		22		4		V

								8/22/21		5		105		2021		8		22		5		V

								8/22/21		6		102		2021		8		22		6		V

								8/22/21		7		107.79		2021		8		22		7		V

								8/22/21		8		108.2		2021		8		22		8		FV

								8/22/21		9		106		2021		8		22		9		FV

								8/22/21		10		99.44		2021		8		22		10		FV

								8/22/21		11		90.24		2021		8		22		11		FV

								8/22/21		12		90.24		2021		8		22		12		FV

								8/22/21		13		98.92		2021		8		22		13		FV

								8/22/21		14		107.89		2021		8		22		14		FV

								8/22/21		15		107.79		2021		8		22		15		FV

								8/22/21		16		88.2		2021		8		22		16		FV

								8/22/21		17		88.17		2021		8		22		17		FV

								8/22/21		18		88.14		2021		8		22		18		FV

								8/22/21		19		88.19		2021		8		22		19		FV

								8/22/21		20		95		2021		8		22		20		FV

								8/22/21		21		100.01		2021		8		22		21		FV

								8/22/21		22		108.39		2021		8		22		22		V

								8/22/21		23		108		2021		8		22		23		V

								8/22/21		24		91.02		2021		8		22		24		V

								8/23/21		1		89.5		2021		8		23		1		V

								8/23/21		2		86.62		2021		8		23		2		V

								8/23/21		3		86.56		2021		8		23		3		V

								8/23/21		4		85.84		2021		8		23		4		V

								8/23/21		5		85.84		2021		8		23		5		V

								8/23/21		6		86.56		2021		8		23		6		V

								8/23/21		7		90.1		2021		8		23		7		V

								8/23/21		8		111.29		2021		8		23		8		FV

								8/23/21		9		114.59		2021		8		23		9		FV

								8/23/21		10		114.18		2021		8		23		10		FV

								8/23/21		11		106.98		2021		8		23		11		FV

								8/23/21		12		103.47		2021		8		23		12		FV

								8/23/21		13		99.44		2021		8		23		13		FV

								8/23/21		14		94		2021		8		23		14		FV

								8/23/21		15		96.1		2021		8		23		15		FV

								8/23/21		16		93.95		2021		8		23		16		FV

								8/23/21		17		91.02		2021		8		23		17		FV

								8/23/21		18		95		2021		8		23		18		FV

								8/23/21		19		105		2021		8		23		19		FV

								8/23/21		20		114.18		2021		8		23		20		FV

								8/23/21		21		114.18		2021		8		23		21		FV

								8/23/21		22		115.54		2021		8		23		22		V

								8/23/21		23		114.18		2021		8		23		23		V

								8/23/21		24		100		2021		8		23		24		V

								8/24/21		1		85.74		2021		8		24		1		V

								8/24/21		2		85.49		2021		8		24		2		V

								8/24/21		3		85		2021		8		24		3		V

								8/24/21		4		84.77		2021		8		24		4		V

								8/24/21		5		84.34		2021		8		24		5		V

								8/24/21		6		85.47		2021		8		24		6		V

								8/24/21		7		85.84		2021		8		24		7		V

								8/24/21		8		90		2021		8		24		8		FV

								8/24/21		9		110.63		2021		8		24		9		FV

								8/24/21		10		106.97		2021		8		24		10		FV

								8/24/21		11		101		2021		8		24		11		FV

								8/24/21		12		96		2021		8		24		12		FV

								8/24/21		13		91.49		2021		8		24		13		FV

								8/24/21		14		99.03		2021		8		24		14		FV

								8/24/21		15		112.28		2021		8		24		15		FV

								8/24/21		16		112.28		2021		8		24		16		FV

								8/24/21		17		114.95		2021		8		24		17		FV

								8/24/21		18		114.99		2021		8		24		18		FV

								8/24/21		19		113.75		2021		8		24		19		FV

								8/24/21		20		116		2021		8		24		20		FV

								8/24/21		21		118.5		2021		8		24		21		FV

								8/24/21		22		120.35		2021		8		24		22		V

								8/24/21		23		119.1		2021		8		24		23		V

								8/24/21		24		115.55		2021		8		24		24		V

								8/25/21		1		114.34		2021		8		25		1		V

								8/25/21		2		110		2021		8		25		2		V

								8/25/21		3		108		2021		8		25		3		V

								8/25/21		4		105.72		2021		8		25		4		V

								8/25/21		5		107.9		2021		8		25		5		V

								8/25/21		6		114.34		2021		8		25		6		V

								8/25/21		7		117.47		2021		8		25		7		V

								8/25/21		8		118.08		2021		8		25		8		FV

								8/25/21		9		119		2021		8		25		9		FV

								8/25/21		10		119.1		2021		8		25		10		FV

								8/25/21		11		117.68		2021		8		25		11		FV

								8/25/21		12		116.95		2021		8		25		12		FV

								8/25/21		13		116.94		2021		8		25		13		FV

								8/25/21		14		117.03		2021		8		25		14		FV

								8/25/21		15		117.27		2021		8		25		15		FV

								8/25/21		16		116.53		2021		8		25		16		FV

								8/25/21		17		116.74		2021		8		25		17		FV

								8/25/21		18		116.74		2021		8		25		18		FV

								8/25/21		19		117.47		2021		8		25		19		FV

								8/25/21		20		119		2021		8		25		20		FV

								8/25/21		21		123.72		2021		8		25		21		FV

								8/25/21		22		129.15		2021		8		25		22		V

								8/25/21		23		123.84		2021		8		25		23		V

								8/25/21		24		118.6		2021		8		25		24		V

								8/26/21		1		123.77		2021		8		26		1		V

								8/26/21		2		122.91		2021		8		26		2		V

								8/26/21		3		121.37		2021		8		26		3		V

								8/26/21		4		120		2021		8		26		4		V

								8/26/21		5		119.95		2021		8		26		5		V

								8/26/21		6		121.01		2021		8		26		6		V

								8/26/21		7		123.45		2021		8		26		7		V

								8/26/21		8		123.86		2021		8		26		8		FV

								8/26/21		9		124.65		2021		8		26		9		FV

								8/26/21		10		123.86		2021		8		26		10		FV

								8/26/21		11		122.5		2021		8		26		11		FV

								8/26/21		12		119.95		2021		8		26		12		FV

								8/26/21		13		120.35		2021		8		26		13		FV

								8/26/21		14		122		2021		8		26		14		FV

								8/26/21		15		122.91		2021		8		26		15		FV

								8/26/21		16		120.35		2021		8		26		16		FV

								8/26/21		17		121.43		2021		8		26		17		FV

								8/26/21		18		120.91		2021		8		26		18		FV

								8/26/21		19		121.37		2021		8		26		19		FV

								8/26/21		20		123.77		2021		8		26		20		FV

								8/26/21		21		125.26		2021		8		26		21		FV

								8/26/21		22		129.81		2021		8		26		22		V

								8/26/21		23		127.78		2021		8		26		23		V

								8/26/21		24		122.94		2021		8		26		24		V

								8/27/21		1		125.33		2021		8		27		1		V

								8/27/21		2		122.76		2021		8		27		2		V

								8/27/21		3		121.07		2021		8		27		3		V

								8/27/21		4		120.06		2021		8		27		4		V

								8/27/21		5		119.91		2021		8		27		5		V

								8/27/21		6		119.91		2021		8		27		6		V

								8/27/21		7		120.41		2021		8		27		7		V

								8/27/21		8		122		2021		8		27		8		FV

								8/27/21		9		122.67		2021		8		27		9		FV

								8/27/21		10		121.86		2021		8		27		10		FV

								8/27/21		11		119.91		2021		8		27		11		FV

								8/27/21		12		119.87		2021		8		27		12		FV

								8/27/21		13		119.87		2021		8		27		13		FV

								8/27/21		14		119.91		2021		8		27		14		FV

								8/27/21		15		119.87		2021		8		27		15		FV

								8/27/21		16		107		2021		8		27		16		FV

								8/27/21		17		108.72		2021		8		27		17		FV

								8/27/21		18		106.75		2021		8		27		18		FV

								8/27/21		19		107.7		2021		8		27		19		FV

								8/27/21		20		119.91		2021		8		27		20		FV

								8/27/21		21		122.34		2021		8		27		21		FV

								8/27/21		22		124.67		2021		8		27		22		V

								8/27/21		23		122.95		2021		8		27		23		V

								8/27/21		24		120.41		2021		8		27		24		V

								8/28/21		1		128.29		2021		8		28		1		V

								8/28/21		2		126.53		2021		8		28		2		V

								8/28/21		3		123.94		2021		8		28		3		V

								8/28/21		4		122.95		2021		8		28		4		V

								8/28/21		5		118.53		2021		8		28		5		V

								8/28/21		6		117.14		2021		8		28		6		V

								8/28/21		7		119.45		2021		8		28		7		V

								8/28/21		8		120.27		2021		8		28		8		FV

								8/28/21		9		120.95		2021		8		28		9		FV

								8/28/21		10		122.5		2021		8		28		10		FV

								8/28/21		11		109.43		2021		8		28		11		FV

								8/28/21		12		94.5		2021		8		28		12		FV

								8/28/21		13		93		2021		8		28		13		FV

								8/28/21		14		96.4		2021		8		28		14		FV

								8/28/21		15		93.99		2021		8		28		15		FV

								8/28/21		16		91.02		2021		8		28		16		FV

								8/28/21		17		88.59		2021		8		28		17		FV

								8/28/21		18		87.95		2021		8		28		18		FV

								8/28/21		19		89.5		2021		8		28		19		FV

								8/28/21		20		97.5		2021		8		28		20		FV

								8/28/21		21		117.04		2021		8		28		21		FV

								8/28/21		22		125.01		2021		8		28		22		V

								8/28/21		23		123.94		2021		8		28		23		V

								8/28/21		24		116.86		2021		8		28		24		V

								8/29/21		1		103		2021		8		29		1		V

								8/29/21		2		93.11		2021		8		29		2		V

								8/29/21		3		93.08		2021		8		29		3		V

								8/29/21		4		93.08		2021		8		29		4		V

								8/29/21		5		93.08		2021		8		29		5		V

								8/29/21		6		93.11		2021		8		29		6		V

								8/29/21		7		101.79		2021		8		29		7		V

								8/29/21		8		102.6		2021		8		29		8		FV

								8/29/21		9		102.44		2021		8		29		9		FV

								8/29/21		10		105.98		2021		8		29		10		FV

								8/29/21		11		93.1		2021		8		29		11		FV

								8/29/21		12		93.06		2021		8		29		12		FV

								8/29/21		13		93.08		2021		8		29		13		FV

								8/29/21		14		96.97		2021		8		29		14		FV

								8/29/21		15		99.44		2021		8		29		15		FV

								8/29/21		16		93.08		2021		8		29		16		FV

								8/29/21		17		93.06		2021		8		29		17		FV

								8/29/21		18		93.06		2021		8		29		18		FV

								8/29/21		19		93.8		2021		8		29		19		FV

								8/29/21		20		111.97		2021		8		29		20		FV

								8/29/21		21		125.53		2021		8		29		21		FV

								8/29/21		22		128.41		2021		8		29		22		V

								8/29/21		23		127.39		2021		8		29		23		V

								8/29/21		24		125.6		2021		8		29		24		V

								8/30/21		1		122.81		2021		8		30		1		V

								8/30/21		2		117.41		2021		8		30		2		V

								8/30/21		3		112.31		2021		8		30		3		V

								8/30/21		4		112.31		2021		8		30		4		V

								8/30/21		5		116.51		2021		8		30		5		V

								8/30/21		6		120.95		2021		8		30		6		V

								8/30/21		7		125		2021		8		30		7		V

								8/30/21		8		128.02		2021		8		30		8		FV

								8/30/21		9		131.92		2021		8		30		9		FV

								8/30/21		10		132.92		2021		8		30		10		FV

								8/30/21		11		128.53		2021		8		30		11		FV

								8/30/21		12		126.1		2021		8		30		12		FV

								8/30/21		13		125.05		2021		8		30		13		FV

								8/30/21		14		125.05		2021		8		30		14		FV

								8/30/21		15		125.01		2021		8		30		15		FV

								8/30/21		16		122.53		2021		8		30		16		FV

								8/30/21		17		121.72		2021		8		30		17		FV

								8/30/21		18		122.81		2021		8		30		18		FV

								8/30/21		19		122.81		2021		8		30		19		FV

								8/30/21		20		128.48		2021		8		30		20		FV

								8/30/21		21		130.04		2021		8		30		21		FV

								8/30/21		22		132.82		2021		8		30		22		V

								8/30/21		23		129.14		2021		8		30		23		V

								8/30/21		24		126.58		2021		8		30		24		V

								8/31/21		1		132.22		2021		8		31		1		V

								8/31/21		2		130		2021		8		31		2		V

								8/31/21		3		128.9		2021		8		31		3		V

								8/31/21		4		125.95		2021		8		31		4		V

								8/31/21		5		126.53		2021		8		31		5		V

								8/31/21		6		128.45		2021		8		31		6		V

								8/31/21		7		132.24		2021		8		31		7		V

								8/31/21		8		133.47		2021		8		31		8		FV

								8/31/21		9		137.02		2021		8		31		9		FV

								8/31/21		10		135.84		2021		8		31		10		FV

								8/31/21		11		131.45		2021		8		31		11		FV

								8/31/21		12		128.9		2021		8		31		12		FV

								8/31/21		13		128.45		2021		8		31		13		FV

								8/31/21		14		128.95		2021		8		31		14		FV

								8/31/21		15		128.95		2021		8		31		15		FV

								8/31/21		16		123.48		2021		8		31		16		FV

								8/31/21		17		123.35		2021		8		31		17		FV

								8/31/21		18		128		2021		8		31		18		FV

								8/31/21		19		129.46		2021		8		31		19		FV

								8/31/21		20		134.07		2021		8		31		20		FV

								8/31/21		21		134.9		2021		8		31		21		FV

								8/31/21		22		137.46		2021		8		31		22		V

								8/31/21		23		133.47		2021		8		31		23		V

								8/31/21		24		131.22		2021		8		31		24		V

								9/1/21		1		130.95		2021		9		1		1		V

								9/1/21		2		125.26		2021		9		1		2		V

								9/1/21		3		119.45		2021		9		1		3		V

								9/1/21		4		114.74		2021		9		1		4		V

								9/1/21		5		114.76		2021		9		1		5		V

								9/1/21		6		121.15		2021		9		1		6		V

								9/1/21		7		130.95		2021		9		1		7		V

								9/1/21		8		136.31		2021		9		1		8		FV

								9/1/21		9		137.92		2021		9		1		9		FV

								9/1/21		10		137.61		2021		9		1		10		FV

								9/1/21		11		136.05		2021		9		1		11		FV

								9/1/21		12		134.93		2021		9		1		12		FV

								9/1/21		13		134.93		2021		9		1		13		FV

								9/1/21		14		134.97		2021		9		1		14		FV

								9/1/21		15		134.93		2021		9		1		15		FV

								9/1/21		16		134.41		2021		9		1		16		FV

								9/1/21		17		134.93		2021		9		1		17		FV

								9/1/21		18		135.12		2021		9		1		18		FV

								9/1/21		19		136.31		2021		9		1		19		FV

								9/1/21		20		138.41		2021		9		1		20		FV

								9/1/21		21		139.16		2021		9		1		21		FV

								9/1/21		22		139.95		2021		9		1		22		V

								9/1/21		23		138.42		2021		9		1		23		V

								9/1/21		24		137.54		2021		9		1		24		V

								9/2/21		1		140.6		2021		9		2		1		V

								9/2/21		2		139.75		2021		9		2		2		V

								9/2/21		3		138.6		2021		9		2		3		V

								9/2/21		4		137.78		2021		9		2		4		V

								9/2/21		5		137.78		2021		9		2		5		V

								9/2/21		6		138.31		2021		9		2		6		V

								9/2/21		7		140		2021		9		2		7		V

								9/2/21		8		140.82		2021		9		2		8		FV

								9/2/21		9		141.62		2021		9		2		9		FV

								9/2/21		10		140.72		2021		9		2		10		FV

								9/2/21		11		139.9		2021		9		2		11		FV

								9/2/21		12		138.31		2021		9		2		12		FV

								9/2/21		13		138.6		2021		9		2		13		FV

								9/2/21		14		138.91		2021		9		2		14		FV

								9/2/21		15		138.6		2021		9		2		15		FV

								9/2/21		16		137.78		2021		9		2		16		FV

								9/2/21		17		137.45		2021		9		2		17		FV

								9/2/21		18		138.06		2021		9		2		18		FV

								9/2/21		19		139.21		2021		9		2		19		FV

								9/2/21		20		143.41		2021		9		2		20		FV

								9/2/21		21		144.35		2021		9		2		21		FV

								9/2/21		22		148		2021		9		2		22		V

								9/2/21		23		145		2021		9		2		23		V

								9/2/21		24		141.89		2021		9		2		24		V

								9/3/21		1		143.66		2021		9		3		1		V

								9/3/21		2		141		2021		9		3		2		V

								9/3/21		3		140		2021		9		3		3		V

								9/3/21		4		139.95		2021		9		3		4		V

								9/3/21		5		139.27		2021		9		3		5		V

								9/3/21		6		139.49		2021		9		3		6		V

								9/3/21		7		140.27		2021		9		3		7		V

								9/3/21		8		142.96		2021		9		3		8		FV

								9/3/21		9		143.66		2021		9		3		9		FV

								9/3/21		10		142.35		2021		9		3		10		FV

								9/3/21		11		140		2021		9		3		11		FV

								9/3/21		12		136.85		2021		9		3		12		FV

								9/3/21		13		131.55		2021		9		3		13		FV

								9/3/21		14		133.01		2021		9		3		14		FV

								9/3/21		15		127.12		2021		9		3		15		FV

								9/3/21		16		121.75		2021		9		3		16		FV

								9/3/21		17		119.42		2021		9		3		17		FV

								9/3/21		18		122		2021		9		3		18		FV

								9/3/21		19		136.74		2021		9		3		19		FV

								9/3/21		20		143.93		2021		9		3		20		FV

								9/3/21		21		144.63		2021		9		3		21		FV

								9/3/21		22		147.57		2021		9		3		22		V

								9/3/21		23		145.37		2021		9		3		23		V

								9/3/21		24		142.25		2021		9		3		24		V

								9/4/21		1		150		2021		9		4		1		V

								9/4/21		2		149.66		2021		9		4		2		V

								9/4/21		3		148.2		2021		9		4		3		V

								9/4/21		4		147.52		2021		9		4		4		V

								9/4/21		5		147.35		2021		9		4		5		V

								9/4/21		6		146.62		2021		9		4		6		V

								9/4/21		7		147.35		2021		9		4		7		V

								9/4/21		8		147.52		2021		9		4		8		FV

								9/4/21		9		144.5		2021		9		4		9		FV

								9/4/21		10		139.85		2021		9		4		10		FV

								9/4/21		11		120.01		2021		9		4		11		FV

								9/4/21		12		115.01		2021		9		4		12		FV

								9/4/21		13		114.2		2021		9		4		13		FV

								9/4/21		14		113.7		2021		9		4		14		FV

								9/4/21		15		110.92		2021		9		4		15		FV

								9/4/21		16		106.32		2021		9		4		16		FV

								9/4/21		17		106.3		2021		9		4		17		FV

								9/4/21		18		107.54		2021		9		4		18		FV

								9/4/21		19		127.33		2021		9		4		19		FV

								9/4/21		20		146.5		2021		9		4		20		FV

								9/4/21		21		150.01		2021		9		4		21		FV

								9/4/21		22		152.27		2021		9		4		22		V

								9/4/21		23		150.01		2021		9		4		23		V

								9/4/21		24		148.78		2021		9		4		24		V

								9/5/21		1		149.2		2021		9		5		1		V

								9/5/21		2		147.13		2021		9		5		2		V

								9/5/21		3		140.86		2021		9		5		3		V

								9/5/21		4		136.33		2021		9		5		4		V

								9/5/21		5		133.24		2021		9		5		5		V

								9/5/21		6		136.33		2021		9		5		6		V

								9/5/21		7		136.85		2021		9		5		7		V

								9/5/21		8		135		2021		9		5		8		FV

								9/5/21		9		129.05		2021		9		5		9		FV

								9/5/21		10		115.28		2021		9		5		10		FV

								9/5/21		11		107.87		2021		9		5		11		FV

								9/5/21		12		106.67		2021		9		5		12		FV

								9/5/21		13		104.2		2021		9		5		13		FV

								9/5/21		14		106.25		2021		9		5		14		FV

								9/5/21		15		107		2021		9		5		15		FV

								9/5/21		16		105.36		2021		9		5		16		FV

								9/5/21		17		106.12		2021		9		5		17		FV

								9/5/21		18		107.22		2021		9		5		18		FV

								9/5/21		19		127.45		2021		9		5		19		FV

								9/5/21		20		142		2021		9		5		20		FV

								9/5/21		21		150.59		2021		9		5		21		FV

								9/5/21		22		155		2021		9		5		22		V

								9/5/21		23		153.71		2021		9		5		23		V

								9/5/21		24		150		2021		9		5		24		V

								9/6/21		1		140		2021		9		6		1		V

								9/6/21		2		127.37		2021		9		6		2		V

								9/6/21		3		115.87		2021		9		6		3		V

								9/6/21		4		108.52		2021		9		6		4		V

								9/6/21		5		108.52		2021		9		6		5		V

								9/6/21		6		110		2021		9		6		6		V

								9/6/21		7		135.97		2021		9		6		7		V

								9/6/21		8		144.03		2021		9		6		8		FV

								9/6/21		9		146		2021		9		6		9		FV

								9/6/21		10		139.26		2021		9		6		10		FV

								9/6/21		11		135		2021		9		6		11		FV

								9/6/21		12		134.75		2021		9		6		12		FV

								9/6/21		13		130.41		2021		9		6		13		FV

								9/6/21		14		126.4		2021		9		6		14		FV

								9/6/21		15		124.77		2021		9		6		15		FV

								9/6/21		16		124.41		2021		9		6		16		FV

								9/6/21		17		128.67		2021		9		6		17		FV

								9/6/21		18		137.73		2021		9		6		18		FV

								9/6/21		19		148.52		2021		9		6		19		FV

								9/6/21		20		153.63		2021		9		6		20		FV

								9/6/21		21		152.88		2021		9		6		21		FV

								9/6/21		22		150.5		2021		9		6		22		V

								9/6/21		23		140		2021		9		6		23		V

								9/6/21		24		120.27		2021		9		6		24		V

								9/7/21		1		130		2021		9		7		1		V

								9/7/21		2		112		2021		9		7		2		V

								9/7/21		3		108.52		2021		9		7		3		V

								9/7/21		4		105.64		2021		9		7		4		V

								9/7/21		5		105.1		2021		9		7		5		V

								9/7/21		6		107.74		2021		9		7		6		V

								9/7/21		7		124.76		2021		9		7		7		V

								9/7/21		8		142.8		2021		9		7		8		FV

								9/7/21		9		149.58		2021		9		7		9		FV

								9/7/21		10		142.5		2021		9		7		10		FV

								9/7/21		11		134.51		2021		9		7		11		FV

								9/7/21		12		120.07		2021		9		7		12		FV

								9/7/21		13		111.71		2021		9		7		13		FV

								9/7/21		14		108.84		2021		9		7		14		FV

								9/7/21		15		108.28		2021		9		7		15		FV

								9/7/21		16		107.98		2021		9		7		16		FV

								9/7/21		17		113.07		2021		9		7		17		FV

								9/7/21		18		134.28		2021		9		7		18		FV

								9/7/21		19		140.97		2021		9		7		19		FV

								9/7/21		20		149.12		2021		9		7		20		FV

								9/7/21		21		153.45		2021		9		7		21		FV

								9/7/21		22		153.4		2021		9		7		22		V

								9/7/21		23		150.03		2021		9		7		23		V

								9/7/21		24		142.19		2021		9		7		24		V

								9/8/21		1		140.28		2021		9		8		1		V

								9/8/21		2		135		2021		9		8		2		V

								9/8/21		3		130		2021		9		8		3		V

								9/8/21		4		124		2021		9		8		4		V

								9/8/21		5		124.6		2021		9		8		5		V

								9/8/21		6		130		2021		9		8		6		V

								9/8/21		7		137.49		2021		9		8		7		V

								9/8/21		8		143.4		2021		9		8		8		FV

								9/8/21		9		146.05		2021		9		8		9		FV

								9/8/21		10		144.74		2021		9		8		10		FV

								9/8/21		11		139.12		2021		9		8		11		FV

								9/8/21		12		135.99		2021		9		8		12		FV

								9/8/21		13		133.84		2021		9		8		13		FV

								9/8/21		14		129.48		2021		9		8		14		FV

								9/8/21		15		116.3		2021		9		8		15		FV

								9/8/21		16		109.08		2021		9		8		16		FV

								9/8/21		17		117.52		2021		9		8		17		FV

								9/8/21		18		136.03		2021		9		8		18		FV

								9/8/21		19		141.09		2021		9		8		19		FV

								9/8/21		20		150		2021		9		8		20		FV

								9/8/21		21		152.36		2021		9		8		21		FV

								9/8/21		22		152.36		2021		9		8		22		V

								9/8/21		23		149.37		2021		9		8		23		V

								9/8/21		24		137.6		2021		9		8		24		V

								9/9/21		1		143.58		2021		9		9		1		V

								9/9/21		2		135.7		2021		9		9		2		V

								9/9/21		3		128.9		2021		9		9		3		V

								9/9/21		4		121.98		2021		9		9		4		V

								9/9/21		5		120.92		2021		9		9		5		V

								9/9/21		6		123.69		2021		9		9		6		V

								9/9/21		7		139.37		2021		9		9		7		V

								9/9/21		8		148.05		2021		9		9		8		FV

								9/9/21		9		149.43		2021		9		9		9		FV

								9/9/21		10		145.73		2021		9		9		10		FV

								9/9/21		11		144.01		2021		9		9		11		FV

								9/9/21		12		143.4		2021		9		9		12		FV

								9/9/21		13		143.58		2021		9		9		13		FV

								9/9/21		14		144.8		2021		9		9		14		FV

								9/9/21		15		141.1		2021		9		9		15		FV

								9/9/21		16		138.5		2021		9		9		16		FV

								9/9/21		17		137		2021		9		9		17		FV

								9/9/21		18		143.19		2021		9		9		18		FV

								9/9/21		19		147.51		2021		9		9		19		FV

								9/9/21		20		154.38		2021		9		9		20		FV

								9/9/21		21		155.62		2021		9		9		21		FV

								9/9/21		22		154.46		2021		9		9		22		V

								9/9/21		23		151		2021		9		9		23		V

								9/9/21		24		145.2		2021		9		9		24		V

								9/10/21		1		155.62		2021		9		10		1		V

								9/10/21		2		152		2021		9		10		2		V

								9/10/21		3		149.41		2021		9		10		3		V

								9/10/21		4		148.08		2021		9		10		4		V

								9/10/21		5		146.29		2021		9		10		5		V

								9/10/21		6		148.68		2021		9		10		6		V

								9/10/21		7		150.38		2021		9		10		7		V

								9/10/21		8		158.07		2021		9		10		8		FV

								9/10/21		9		159.31		2021		9		10		9		FV

								9/10/21		10		156.66		2021		9		10		10		FV

								9/10/21		11		153.11		2021		9		10		11		FV

								9/10/21		12		150		2021		9		10		12		FV

								9/10/21		13		150		2021		9		10		13		FV

								9/10/21		14		150		2021		9		10		14		FV

								9/10/21		15		149.76		2021		9		10		15		FV

								9/10/21		16		147.51		2021		9		10		16		FV

								9/10/21		17		146.29		2021		9		10		17		FV

								9/10/21		18		148.4		2021		9		10		18		FV

								9/10/21		19		149.76		2021		9		10		19		FV

								9/10/21		20		156.66		2021		9		10		20		FV

								9/10/21		21		159.31		2021		9		10		21		FV

								9/10/21		22		159.3		2021		9		10		22		V

								9/10/21		23		157.07		2021		9		10		23		V

								9/10/21		24		154		2021		9		10		24		V

								9/11/21		1		156.51		2021		9		11		1		V

								9/11/21		2		156.05		2021		9		11		2		V

								9/11/21		3		155.03		2021		9		11		3		V

								9/11/21		4		155.03		2021		9		11		4		V

								9/11/21		5		155.57		2021		9		11		5		V

								9/11/21		6		155.47		2021		9		11		6		V

								9/11/21		7		155.27		2021		9		11		7		V

								9/11/21		8		156.34		2021		9		11		8		FV

								9/11/21		9		156.26		2021		9		11		9		FV

								9/11/21		10		156		2021		9		11		10		FV

								9/11/21		11		154.85		2021		9		11		11		FV

								9/11/21		12		150		2021		9		11		12		FV

								9/11/21		13		147.2		2021		9		11		13		FV

								9/11/21		14		142.56		2021		9		11		14		FV

								9/11/21		15		140.01		2021		9		11		15		FV

								9/11/21		16		121.79		2021		9		11		16		FV

								9/11/21		17		120.48		2021		9		11		17		FV

								9/11/21		18		133.73		2021		9		11		18		FV

								9/11/21		19		148.3		2021		9		11		19		FV

								9/11/21		20		156.2		2021		9		11		20		FV

								9/11/21		21		161.29		2021		9		11		21		FV

								9/11/21		22		165		2021		9		11		22		V

								9/11/21		23		161.25		2021		9		11		23		V

								9/11/21		24		158.51		2021		9		11		24		V

								9/12/21		1		162.69		2021		9		12		1		V

								9/12/21		2		160.03		2021		9		12		2		V

								9/12/21		3		159.83		2021		9		12		3		V

								9/12/21		4		159.31		2021		9		12		4		V

								9/12/21		5		158.76		2021		9		12		5		V

								9/12/21		6		156.51		2021		9		12		6		V

								9/12/21		7		156.51		2021		9		12		7		V

								9/12/21		8		156.34		2021		9		12		8		FV

								9/12/21		9		152.33		2021		9		12		9		FV

								9/12/21		10		150.76		2021		9		12		10		FV

								9/12/21		11		127		2021		9		12		11		FV

								9/12/21		12		117.02		2021		9		12		12		FV

								9/12/21		13		116.27		2021		9		12		13		FV

								9/12/21		14		116.3		2021		9		12		14		FV

								9/12/21		15		116.3		2021		9		12		15		FV

								9/12/21		16		110.02		2021		9		12		16		FV

								9/12/21		17		110.01		2021		9		12		17		FV

								9/12/21		18		115.72		2021		9		12		18		FV

								9/12/21		19		140.28		2021		9		12		19		FV

								9/12/21		20		157.86		2021		9		12		20		FV

								9/12/21		21		164.8		2021		9		12		21		FV

								9/12/21		22		167.53		2021		9		12		22		V

								9/12/21		23		165.09		2021		9		12		23		V

								9/12/21		24		163		2021		9		12		24		V

								9/13/21		1		157.77		2021		9		13		1		V

								9/13/21		2		154.98		2021		9		13		2		V

								9/13/21		3		148.22		2021		9		13		3		V

								9/13/21		4		138.28		2021		9		13		4		V

								9/13/21		5		125		2021		9		13		5		V

								9/13/21		6		125		2021		9		13		6		V

								9/13/21		7		152.08		2021		9		13		7		V

								9/13/21		8		157.7		2021		9		13		8		FV

								9/13/21		9		159.19		2021		9		13		9		FV

								9/13/21		10		157		2021		9		13		10		FV

								9/13/21		11		154.77		2021		9		13		11		FV

								9/13/21		12		156.34		2021		9		13		12		FV

								9/13/21		13		156.52		2021		9		13		13		FV

								9/13/21		14		155.83		2021		9		13		14		FV

								9/13/21		15		154.71		2021		9		13		15		FV

								9/13/21		16		151.03		2021		9		13		16		FV

								9/13/21		17		152.72		2021		9		13		17		FV

								9/13/21		18		159.09		2021		9		13		18		FV

								9/13/21		19		166.5		2021		9		13		19		FV

								9/13/21		20		169.24		2021		9		13		20		FV

								9/13/21		21		170		2021		9		13		21		FV

								9/13/21		22		165		2021		9		13		22		V

								9/13/21		23		158.28		2021		9		13		23		V

								9/13/21		24		154.51		2021		9		13		24		V

								9/14/21		1		122.23		2021		9		14		1		V

								9/14/21		2		121.59		2021		9		14		2		V

								9/14/21		3		119.97		2021		9		14		3		V

								9/14/21		4		119.95		2021		9		14		4		V

								9/14/21		5		119.95		2021		9		14		5		V

								9/14/21		6		122.03		2021		9		14		6		V

								9/14/21		7		148.52		2021		9		14		7		V

								9/14/21		8		162.38		2021		9		14		8		FV

								9/14/21		9		168.01		2021		9		14		9		FV

								9/14/21		10		162.9		2021		9		14		10		FV

								9/14/21		11		162.38		2021		9		14		11		FV

								9/14/21		12		163.74		2021		9		14		12		FV

								9/14/21		13		165		2021		9		14		13		FV

								9/14/21		14		163.74		2021		9		14		14		FV

								9/14/21		15		162.38		2021		9		14		15		FV

								9/14/21		16		161.09		2021		9		14		16		FV

								9/14/21		17		162.01		2021		9		14		17		FV

								9/14/21		18		164.72		2021		9		14		18		FV

								9/14/21		19		170.07		2021		9		14		19		FV

								9/14/21		20		171.24		2021		9		14		20		FV

								9/14/21		21		171.58		2021		9		14		21		FV

								9/14/21		22		171.14		2021		9		14		22		V

								9/14/21		23		165.03		2021		9		14		23		V

								9/14/21		24		160.67		2021		9		14		24		V

								9/15/21		1		172		2021		9		15		1		V

								9/15/21		2		168.47		2021		9		15		2		V

								9/15/21		3		162.01		2021		9		15		3		V

								9/15/21		4		160		2021		9		15		4		V

								9/15/21		5		160		2021		9		15		5		V

								9/15/21		6		162.01		2021		9		15		6		V

								9/15/21		7		166.94		2021		9		15		7		V

								9/15/21		8		177.29		2021		9		15		8		FV

								9/15/21		9		180		2021		9		15		9		FV

								9/15/21		10		180		2021		9		15		10		FV

								9/15/21		11		180		2021		9		15		11		FV

								9/15/21		12		178.34		2021		9		15		12		FV

								9/15/21		13		180		2021		9		15		13		FV

								9/15/21		14		175.74		2021		9		15		14		FV

								9/15/21		15		175.76		2021		9		15		15		FV

								9/15/21		16		175.1		2021		9		15		16		FV

								9/15/21		17		175.44		2021		9		15		17		FV

								9/15/21		18		175.44		2021		9		15		18		FV

								9/15/21		19		175.76		2021		9		15		19		FV

								9/15/21		20		180		2021		9		15		20		FV

								9/15/21		21		180.3		2021		9		15		21		FV

								9/15/21		22		176.78		2021		9		15		22		V

								9/15/21		23		170		2021		9		15		23		V

								9/15/21		24		159.42		2021		9		15		24		V

								9/16/21		1		192.83		2021		9		16		1		V

								9/16/21		2		187.08		2021		9		16		2		V

								9/16/21		3		180.3		2021		9		16		3		V

								9/16/21		4		180		2021		9		16		4		V

								9/16/21		5		180		2021		9		16		5		V

								9/16/21		6		180		2021		9		16		6		V

								9/16/21		7		185.03		2021		9		16		7		V

								9/16/21		8		194		2021		9		16		8		FV

								9/16/21		9		197.81		2021		9		16		9		FV

								9/16/21		10		193.91		2021		9		16		10		FV

								9/16/21		11		186.68		2021		9		16		11		FV

								9/16/21		12		186.77		2021		9		16		12		FV

								9/16/21		13		186.17		2021		9		16		13		FV

								9/16/21		14		186		2021		9		16		14		FV

								9/16/21		15		186.69		2021		9		16		15		FV

								9/16/21		16		181.45		2021		9		16		16		FV

								9/16/21		17		180		2021		9		16		17		FV

								9/16/21		18		180		2021		9		16		18		FV

								9/16/21		19		188.11		2021		9		16		19		FV

								9/16/21		20		197.59		2021		9		16		20		FV

								9/16/21		21		198.02		2021		9		16		21		FV

								9/16/21		22		198.85		2021		9		16		22		V

								9/16/21		23		195.48		2021		9		16		23		V

								9/16/21		24		193.47		2021		9		16		24		V

								9/17/21		1		175.28		2021		9		17		1		V

								9/17/21		2		172.8		2021		9		17		2		V

								9/17/21		3		161.26		2021		9		17		3		V

								9/17/21		4		159.34		2021		9		17		4		V

								9/17/21		5		157.43		2021		9		17		5		V

								9/17/21		6		160.65		2021		9		17		6		V

								9/17/21		7		172.9		2021		9		17		7		V

								9/17/21		8		181.97		2021		9		17		8		FV

								9/17/21		9		188.17		2021		9		17		9		FV

								9/17/21		10		182.86		2021		9		17		10		FV

								9/17/21		11		175.33		2021		9		17		11		FV

								9/17/21		12		167.13		2021		9		17		12		FV

								9/17/21		13		160.3		2021		9		17		13		FV

								9/17/21		14		140.66		2021		9		17		14		FV

								9/17/21		15		140.66		2021		9		17		15		FV

								9/17/21		16		140.66		2021		9		17		16		FV

								9/17/21		17		140.66		2021		9		17		17		FV

								9/17/21		18		165.53		2021		9		17		18		FV

								9/17/21		19		175		2021		9		17		19		FV

								9/17/21		20		181.3		2021		9		17		20		FV

								9/17/21		21		185.2		2021		9		17		21		FV

								9/17/21		22		179.04		2021		9		17		22		V

								9/17/21		23		172.91		2021		9		17		23		V

								9/17/21		24		153.92		2021		9		17		24		V

								9/18/21		1		181.36		2021		9		18		1		V

								9/18/21		2		178.45		2021		9		18		2		V

								9/18/21		3		171.45		2021		9		18		3		V

								9/18/21		4		159.82		2021		9		18		4		V

								9/18/21		5		155.58		2021		9		18		5		V

								9/18/21		6		157.73		2021		9		18		6		V

								9/18/21		7		172.15		2021		9		18		7		V

								9/18/21		8		165		2021		9		18		8		FV

								9/18/21		9		165		2021		9		18		9		FV

								9/18/21		10		165		2021		9		18		10		FV

								9/18/21		11		145.28		2021		9		18		11		FV

								9/18/21		12		139.32		2021		9		18		12		FV

								9/18/21		13		139.32		2021		9		18		13		FV

								9/18/21		14		140.37		2021		9		18		14		FV

								9/18/21		15		135.5		2021		9		18		15		FV

								9/18/21		16		126		2021		9		18		16		FV

								9/18/21		17		125.94		2021		9		18		17		FV

								9/18/21		18		136.81		2021		9		18		18		FV

								9/18/21		19		160		2021		9		18		19		FV

								9/18/21		20		179.91		2021		9		18		20		FV

								9/18/21		21		180.3		2021		9		18		21		FV

								9/18/21		22		187.18		2021		9		18		22		V

								9/18/21		23		181.37		2021		9		18		23		V

								9/18/21		24		176		2021		9		18		24		V

								9/19/21		1		167.13		2021		9		19		1		V

								9/19/21		2		161.8		2021		9		19		2		V

								9/19/21		3		161.8		2021		9		19		3		V

								9/19/21		4		161.71		2021		9		19		4		V

								9/19/21		5		161.36		2021		9		19		5		V

								9/19/21		6		161.36		2021		9		19		6		V

								9/19/21		7		161		2021		9		19		7		V

								9/19/21		8		162.21		2021		9		19		8		FV

								9/19/21		9		151		2021		9		19		9		FV

								9/19/21		10		133.75		2021		9		19		10		FV

								9/19/21		11		137.69		2021		9		19		11		FV

								9/19/21		12		139.32		2021		9		19		12		FV

								9/19/21		13		139.52		2021		9		19		13		FV

								9/19/21		14		139.52		2021		9		19		14		FV

								9/19/21		15		139.34		2021		9		19		15		FV

								9/19/21		16		139.32		2021		9		19		16		FV

								9/19/21		17		137.69		2021		9		19		17		FV

								9/19/21		18		136.2		2021		9		19		18		FV

								9/19/21		19		142.28		2021		9		19		19		FV

								9/19/21		20		167.54		2021		9		19		20		FV

								9/19/21		21		182.41		2021		9		19		21		FV

								9/19/21		22		187.92		2021		9		19		22		V

								9/19/21		23		183.31		2021		9		19		23		V

								9/19/21		24		178.45		2021		9		19		24		V

								9/20/21		1		155.6		2021		9		20		1		V

								9/20/21		2		142.28		2021		9		20		2		V

								9/20/21		3		140.01		2021		9		20		3		V

								9/20/21		4		139.52		2021		9		20		4		V

								9/20/21		5		139.04		2021		9		20		5		V

								9/20/21		6		138.64		2021		9		20		6		V

								9/20/21		7		161.33		2021		9		20		7		V

								9/20/21		8		181.38		2021		9		20		8		FV

								9/20/21		9		188.64		2021		9		20		9		FV

								9/20/21		10		180.3		2021		9		20		10		FV

								9/20/21		11		172.67		2021		9		20		11		FV

								9/20/21		12		162.2		2021		9		20		12		FV

								9/20/21		13		155		2021		9		20		13		FV

								9/20/21		14		149.76		2021		9		20		14		FV

								9/20/21		15		142.28		2021		9		20		15		FV

								9/20/21		16		145.28		2021		9		20		16		FV

								9/20/21		17		142.28		2021		9		20		17		FV

								9/20/21		18		143.78		2021		9		20		18		FV

								9/20/21		19		146.78		2021		9		20		19		FV

								9/20/21		20		181.37		2021		9		20		20		FV

								9/20/21		21		185.8		2021		9		20		21		FV

								9/20/21		22		180		2021		9		20		22		V

								9/20/21		23		154.53		2021		9		20		23		V

								9/20/21		24		133.48		2021		9		20		24		V

								9/21/21		1		130.12		2021		9		21		1		V

								9/21/21		2		128.01		2021		9		21		2		V

								9/21/21		3		121.34		2021		9		21		3		V

								9/21/21		4		121.04		2021		9		21		4		V

								9/21/21		5		120.64		2021		9		21		5		V

								9/21/21		6		128.91		2021		9		21		6		V

								9/21/21		7		149.19		2021		9		21		7		V

								9/21/21		8		184.35		2021		9		21		8		FV

								9/21/21		9		190		2021		9		21		9		FV

								9/21/21		10		176.92		2021		9		21		10		FV

								9/21/21		11		160.1		2021		9		21		11		FV

								9/21/21		12		151.8		2021		9		21		12		FV

								9/21/21		13		145.06		2021		9		21		13		FV

								9/21/21		14		132.5		2021		9		21		14		FV

								9/21/21		15		129.71		2021		9		21		15		FV

								9/21/21		16		128.53		2021		9		21		16		FV

								9/21/21		17		132.5		2021		9		21		17		FV

								9/21/21		18		150		2021		9		21		18		FV

								9/21/21		19		164.5		2021		9		21		19		FV

								9/21/21		20		187.92		2021		9		21		20		FV

								9/21/21		21		190		2021		9		21		21		FV

								9/21/21		22		186.13		2021		9		21		22		V

								9/21/21		23		164.34		2021		9		21		23		V

								9/21/21		24		132.55		2021		9		21		24		V

								9/22/21		1		160		2021		9		22		1		V

								9/22/21		2		150		2021		9		22		2		V

								9/22/21		3		147.3		2021		9		22		3		V

								9/22/21		4		150		2021		9		22		4		V

								9/22/21		5		160		2021		9		22		5		V

								9/22/21		6		172.71		2021		9		22		6		V

								9/22/21		7		181		2021		9		22		7		V

								9/22/21		8		190		2021		9		22		8		FV

								9/22/21		9		190		2021		9		22		9		FV

								9/22/21		10		185.26		2021		9		22		10		FV

								9/22/21		11		180.3		2021		9		22		11		FV

								9/22/21		12		167.78		2021		9		22		12		FV

								9/22/21		13		179.66		2021		9		22		13		FV

								9/22/21		14		180		2021		9		22		14		FV

								9/22/21		15		177		2021		9		22		15		FV

								9/22/21		16		160		2021		9		22		16		FV

								9/22/21		17		162.01		2021		9		22		17		FV

								9/22/21		18		179.45		2021		9		22		18		FV

								9/22/21		19		183.79		2021		9		22		19		FV

								9/22/21		20		195		2021		9		22		20		FV

								9/22/21		21		196		2021		9		22		21		FV

								9/22/21		22		195.85		2021		9		22		22		V

								9/22/21		23		185.25		2021		9		22		23		V

								9/22/21		24		181		2021		9		22		24		V

								9/23/21		1		162.5		2021		9		23		1		V

								9/23/21		2		140		2021		9		23		2		V

								9/23/21		3		133.97		2021		9		23		3		V

								9/23/21		4		132.3		2021		9		23		4		V

								9/23/21		5		132.3		2021		9		23		5		V

								9/23/21		6		133.97		2021		9		23		6		V

								9/23/21		7		165		2021		9		23		7		V

								9/23/21		8		176.95		2021		9		23		8		FV

								9/23/21		9		184.75		2021		9		23		9		FV

								9/23/21		10		180.8		2021		9		23		10		FV

								9/23/21		11		176.21		2021		9		23		11		FV

								9/23/21		12		175		2021		9		23		12		FV

								9/23/21		13		175.86		2021		9		23		13		FV

								9/23/21		14		175.86		2021		9		23		14		FV

								9/23/21		15		170.57		2021		9		23		15		FV

								9/23/21		16		135.49		2021		9		23		16		FV

								9/23/21		17		134.04		2021		9		23		17		FV

								9/23/21		18		170.61		2021		9		23		18		FV

								9/23/21		19		175.96		2021		9		23		19		FV

								9/23/21		20		187.28		2021		9		23		20		FV

								9/23/21		21		192.52		2021		9		23		21		FV

								9/23/21		22		191.15		2021		9		23		22		V

								9/23/21		23		185		2021		9		23		23		V

								9/23/21		24		176.47		2021		9		23		24		V

								9/24/21		1		167.01		2021		9		24		1		V

								9/24/21		2		158.33		2021		9		24		2		V

								9/24/21		3		149.85		2021		9		24		3		V

								9/24/21		4		148.35		2021		9		24		4		V

								9/24/21		5		153.58		2021		9		24		5		V

								9/24/21		6		155.01		2021		9		24		6		V

								9/24/21		7		167.73		2021		9		24		7		V

								9/24/21		8		178.5		2021		9		24		8		FV

								9/24/21		9		182		2021		9		24		9		FV

								9/24/21		10		181.79		2021		9		24		10		FV

								9/24/21		11		178.31		2021		9		24		11		FV

								9/24/21		12		178.21		2021		9		24		12		FV

								9/24/21		13		177.91		2021		9		24		13		FV

								9/24/21		14		178.31		2021		9		24		14		FV

								9/24/21		15		178.05		2021		9		24		15		FV

								9/24/21		16		174.95		2021		9		24		16		FV

								9/24/21		17		177.44		2021		9		24		17		FV

								9/24/21		18		178.05		2021		9		24		18		FV

								9/24/21		19		174.95		2021		9		24		19		FV

								9/24/21		20		182		2021		9		24		20		FV

								9/24/21		21		190		2021		9		24		21		FV

								9/24/21		22		188.21		2021		9		24		22		V

								9/24/21		23		179.7		2021		9		24		23		V

								9/24/21		24		172.95		2021		9		24		24		V

								9/25/21		1		185.23		2021		9		25		1		V

								9/25/21		2		185		2021		9		25		2		V

								9/25/21		3		180		2021		9		25		3		V

								9/25/21		4		174.84		2021		9		25		4		V

								9/25/21		5		168.22		2021		9		25		5		V

								9/25/21		6		167.88		2021		9		25		6		V

								9/25/21		7		168.22		2021		9		25		7		V

								9/25/21		8		179.1		2021		9		25		8		FV

								9/25/21		9		178		2021		9		25		9		FV

								9/25/21		10		180.3		2021		9		25		10		FV

								9/25/21		11		175		2021		9		25		11		FV

								9/25/21		12		163.63		2021		9		25		12		FV

								9/25/21		13		153.01		2021		9		25		13		FV

								9/25/21		14		130.03		2021		9		25		14		FV

								9/25/21		15		125.99		2021		9		25		15		FV

								9/25/21		16		135.14		2021		9		25		16		FV

								9/25/21		17		135.14		2021		9		25		17		FV

								9/25/21		18		151.71		2021		9		25		18		FV

								9/25/21		19		173.07		2021		9		25		19		FV

								9/25/21		20		185.85		2021		9		25		20		FV

								9/25/21		21		188.17		2021		9		25		21		FV

								9/25/21		22		188		2021		9		25		22		V

								9/25/21		23		182.44		2021		9		25		23		V

								9/25/21		24		167.98		2021		9		25		24		V

								9/26/21		1		180		2021		9		26		1		V

								9/26/21		2		168.66		2021		9		26		2		V

								9/26/21		3		164.02		2021		9		26		3		V

								9/26/21		4		155.44		2021		9		26		4		V

								9/26/21		5		155.44		2021		9		26		5		V

								9/26/21		6		155.44		2021		9		26		6		V

								9/26/21		7		165.77		2021		9		26		7		V

								9/26/21		8		174.36		2021		9		26		8		FV

								9/26/21		9		173.44		2021		9		26		9		FV

								9/26/21		10		165.77		2021		9		26		10		FV

								9/26/21		11		153.53		2021		9		26		11		FV

								9/26/21		12		139.27		2021		9		26		12		FV

								9/26/21		13		135.2		2021		9		26		13		FV

								9/26/21		14		138.6		2021		9		26		14		FV

								9/26/21		15		135.14		2021		9		26		15		FV

								9/26/21		16		135.14		2021		9		26		16		FV

								9/26/21		17		134.1		2021		9		26		17		FV

								9/26/21		18		137.36		2021		9		26		18		FV

								9/26/21		19		170.8		2021		9		26		19		FV

								9/26/21		20		185.85		2021		9		26		20		FV

								9/26/21		21		194		2021		9		26		21		FV

								9/26/21		22		199		2021		9		26		22		V

								9/26/21		23		190.32		2021		9		26		23		V

								9/26/21		24		186.57		2021		9		26		24		V

								9/27/21		1		170.76		2021		9		27		1		V

								9/27/21		2		154.58		2021		9		27		2		V

								9/27/21		3		140.92		2021		9		27		3		V

								9/27/21		4		138.6		2021		9		27		4		V

								9/27/21		5		139.59		2021		9		27		5		V

								9/27/21		6		140.92		2021		9		27		6		V

								9/27/21		7		174.36		2021		9		27		7		V

								9/27/21		8		184.73		2021		9		27		8		FV

								9/27/21		9		190.84		2021		9		27		9		FV

								9/27/21		10		187.8		2021		9		27		10		FV

								9/27/21		11		184.34		2021		9		27		11		FV

								9/27/21		12		182.59		2021		9		27		12		FV

								9/27/21		13		180		2021		9		27		13		FV

								9/27/21		14		180.01		2021		9		27		14		FV

								9/27/21		15		178.54		2021		9		27		15		FV

								9/27/21		16		176.95		2021		9		27		16		FV

								9/27/21		17		174.36		2021		9		27		17		FV

								9/27/21		18		180		2021		9		27		18		FV

								9/27/21		19		181		2021		9		27		19		FV

								9/27/21		20		187.94		2021		9		27		20		FV

								9/27/21		21		195.26		2021		9		27		21		FV

								9/27/21		22		195.26		2021		9		27		22		V

								9/27/21		23		190		2021		9		27		23		V

								9/27/21		24		183.05		2021		9		27		24		V

								9/28/21		1		189.86		2021		9		28		1		V

								9/28/21		2		188.36		2021		9		28		2		V

								9/28/21		3		185.99		2021		9		28		3		V

								9/28/21		4		180.98		2021		9		28		4		V

								9/28/21		5		180.98		2021		9		28		5		V

								9/28/21		6		186.08		2021		9		28		6		V

								9/28/21		7		188		2021		9		28		7		V

								9/28/21		8		190.99		2021		9		28		8		FV

								9/28/21		9		195.1		2021		9		28		9		FV

								9/28/21		10		190.8		2021		9		28		10		FV

								9/28/21		11		188		2021		9		28		11		FV

								9/28/21		12		184.7		2021		9		28		12		FV

								9/28/21		13		180.49		2021		9		28		13		FV

								9/28/21		14		180		2021		9		28		14		FV

								9/28/21		15		171.76		2021		9		28		15		FV

								9/28/21		16		154.58		2021		9		28		16		FV

								9/28/21		17		165		2021		9		28		17		FV

								9/28/21		18		180.1		2021		9		28		18		FV

								9/28/21		19		187.85		2021		9		28		19		FV

								9/28/21		20		189.97		2021		9		28		20		FV

								9/28/21		21		195.33		2021		9		28		21		FV

								9/28/21		22		189.86		2021		9		28		22		V

								9/28/21		23		185.74		2021		9		28		23		V

								9/28/21		24		154.58		2021		9		28		24		V

								9/29/21		1		183		2021		9		29		1		V

								9/29/21		2		173.8		2021		9		29		2		V

								9/29/21		3		173.95		2021		9		29		3		V

								9/29/21		4		167.01		2021		9		29		4		V

								9/29/21		5		175		2021		9		29		5		V

								9/29/21		6		180.45		2021		9		29		6		V

								9/29/21		7		193.57		2021		9		29		7		V

								9/29/21		8		200.01		2021		9		29		8		FV

								9/29/21		9		204.51		2021		9		29		9		FV

								9/29/21		10		200		2021		9		29		10		FV

								9/29/21		11		193.87		2021		9		29		11		FV

								9/29/21		12		187.01		2021		9		29		12		FV

								9/29/21		13		188.9		2021		9		29		13		FV

								9/29/21		14		190.81		2021		9		29		14		FV

								9/29/21		15		188.9		2021		9		29		15		FV

								9/29/21		16		185.5		2021		9		29		16		FV

								9/29/21		17		185.16		2021		9		29		17		FV

								9/29/21		18		188.89		2021		9		29		18		FV

								9/29/21		19		192.12		2021		9		29		19		FV

								9/29/21		20		200		2021		9		29		20		FV

								9/29/21		21		208.47		2021		9		29		21		FV

								9/29/21		22		205		2021		9		29		22		V

								9/29/21		23		199		2021		9		29		23		V

								9/29/21		24		192.63		2021		9		29		24		V

								9/30/21		1		170		2021		9		30		1		V

								9/30/21		2		157.02		2021		9		30		2		V

								9/30/21		3		145		2021		9		30		3		V

								9/30/21		4		145		2021		9		30		4		V

								9/30/21		5		147		2021		9		30		5		V

								9/30/21		6		157.02		2021		9		30		6		V

								9/30/21		7		188.41		2021		9		30		7		V

								9/30/21		8		203.13		2021		9		30		8		FV

								9/30/21		9		205.28		2021		9		30		9		FV

								9/30/21		10		203.85		2021		9		30		10		FV

								9/30/21		11		196.05		2021		9		30		11		FV

								9/30/21		12		190		2021		9		30		12		FV

								9/30/21		13		192.11		2021		9		30		13		FV

								9/30/21		14		195		2021		9		30		14		FV

								9/30/21		15		192.11		2021		9		30		15		FV

								9/30/21		16		192.11		2021		9		30		16		FV

								9/30/21		17		195.94		2021		9		30		17		FV

								9/30/21		18		200		2021		9		30		18		FV

								9/30/21		19		203.12		2021		9		30		19		FV

								9/30/21		20		219.93		2021		9		30		20		FV

								9/30/21		21		221		2021		9		30		21		FV

								9/30/21		22		220.02		2021		9		30		22		V

								9/30/21		23		211.85		2021		9		30		23		V

								9/30/21		24		204.87		2021		9		30		24		V

								10/1/21		1		223.42		2021		10		1		1		V

								10/1/21		2		220.12		2021		10		1		2		V

								10/1/21		3		218.83		2021		10		1		3		V

								10/1/21		4		216.01		2021		10		1		4		V

								10/1/21		5		215		2021		10		1		5		V

								10/1/21		6		215.92		2021		10		1		6		V

								10/1/21		7		220		2021		10		1		7		V

								10/1/21		8		225.9		2021		10		1		8		FV

								10/1/21		9		230		2021		10		1		9		FV

								10/1/21		10		225.17		2021		10		1		10		FV

								10/1/21		11		220.1		2021		10		1		11		FV

								10/1/21		12		214.17		2021		10		1		12		FV

								10/1/21		13		210		2021		10		1		13		FV

								10/1/21		14		205.57		2021		10		1		14		FV

								10/1/21		15		198.77		2021		10		1		15		FV

								10/1/21		16		198.77		2021		10		1		16		FV

								10/1/21		17		198.77		2021		10		1		17		FV

								10/1/21		18		200		2021		10		1		18		FV

								10/1/21		19		205.57		2021		10		1		19		FV

								10/1/21		20		221.61		2021		10		1		20		FV

								10/1/21		21		230		2021		10		1		21		FV

								10/1/21		22		230		2021		10		1		22		V

								10/1/21		23		222.5		2021		10		1		23		V

								10/1/21		24		218		2021		10		1		24		V

								10/2/21		1		234.37		2021		10		2		1		V

								10/2/21		2		230		2021		10		2		2		V

								10/2/21		3		224		2021		10		2		3		V

								10/2/21		4		221.33		2021		10		2		4		V

								10/2/21		5		219.87		2021		10		2		5		V

								10/2/21		6		218		2021		10		2		6		V

								10/2/21		7		218		2021		10		2		7		V

								10/2/21		8		218		2021		10		2		8		FV

								10/2/21		9		216.85		2021		10		2		9		FV

								10/2/21		10		216.12		2021		10		2		10		FV

								10/2/21		11		204.48		2021		10		2		11		FV

								10/2/21		12		160.05		2021		10		2		12		FV

								10/2/21		13		140		2021		10		2		13		FV

								10/2/21		14		131.9		2021		10		2		14		FV

								10/2/21		15		128		2021		10		2		15		FV

								10/2/21		16		62		2021		10		2		16		FV

								10/2/21		17		54.13		2021		10		2		17		FV

								10/2/21		18		89.98		2021		10		2		18		FV

								10/2/21		19		129.5		2021		10		2		19		FV

								10/2/21		20		152.2		2021		10		2		20		FV

								10/2/21		21		203		2021		10		2		21		FV

								10/2/21		22		204.48		2021		10		2		22		V

								10/2/21		23		154.92		2021		10		2		23		V

								10/2/21		24		136.4		2021		10		2		24		V

								10/3/21		1		117.71		2021		10		3		1		V

								10/3/21		2		90		2021		10		3		2		V

								10/3/21		3		59.98		2021		10		3		3		V

								10/3/21		4		55.12		2021		10		3		4		V

								10/3/21		5		44		2021		10		3		5		V

								10/3/21		6		15		2021		10		3		6		V

								10/3/21		7		44		2021		10		3		7		V

								10/3/21		8		90		2021		10		3		8		FV

								10/3/21		9		95		2021		10		3		9		FV

								10/3/21		10		130		2021		10		3		10		FV

								10/3/21		11		132.2		2021		10		3		11		FV

								10/3/21		12		132.4		2021		10		3		12		FV

								10/3/21		13		132.1		2021		10		3		13		FV

								10/3/21		14		132		2021		10		3		14		FV

								10/3/21		15		117.71		2021		10		3		15		FV

								10/3/21		16		58.11		2021		10		3		16		FV

								10/3/21		17		63.66		2021		10		3		17		FV

								10/3/21		18		110.26		2021		10		3		18		FV

								10/3/21		19		127.59		2021		10		3		19		FV

								10/3/21		20		153.84		2021		10		3		20		FV

								10/3/21		21		204.48		2021		10		3		21		FV

								10/3/21		22		210.98		2021		10		3		22		V

								10/3/21		23		201.29		2021		10		3		23		V

								10/3/21		24		161		2021		10		3		24		V

								10/4/21		1		154.92		2021		10		4		1		V

								10/4/21		2		150.1		2021		10		4		2		V

								10/4/21		3		141.59		2021		10		4		3		V

								10/4/21		4		143.74		2021		10		4		4		V

								10/4/21		5		150		2021		10		4		5		V

								10/4/21		6		154.92		2021		10		4		6		V

								10/4/21		7		196.73		2021		10		4		7		V

								10/4/21		8		217.1		2021		10		4		8		FV

								10/4/21		9		221.99		2021		10		4		9		FV

								10/4/21		10		213.6		2021		10		4		10		FV

								10/4/21		11		198.22		2021		10		4		11		FV

								10/4/21		12		185.87		2021		10		4		12		FV

								10/4/21		13		169.42		2021		10		4		13		FV

								10/4/21		14		163.93		2021		10		4		14		FV

								10/4/21		15		154.92		2021		10		4		15		FV

								10/4/21		16		154.98		2021		10		4		16		FV

								10/4/21		17		160.32		2021		10		4		17		FV

								10/4/21		18		187.61		2021		10		4		18		FV

								10/4/21		19		211.63		2021		10		4		19		FV

								10/4/21		20		230		2021		10		4		20		FV

								10/4/21		21		249		2021		10		4		21		FV

								10/4/21		22		245		2021		10		4		22		V

								10/4/21		23		217.77		2021		10		4		23		V

								10/4/21		24		201.62		2021		10		4		24		V

								10/5/21		1		198.73		2021		10		5		1		V

								10/5/21		2		185.05		2021		10		5		2		V

								10/5/21		3		167.2		2021		10		5		3		V

								10/5/21		4		167.1		2021		10		5		4		V

								10/5/21		5		165		2021		10		5		5		V

								10/5/21		6		167.2		2021		10		5		6		V

								10/5/21		7		197.5		2021		10		5		7		V

								10/5/21		8		226.45		2021		10		5		8		FV

								10/5/21		9		229.63		2021		10		5		9		FV

								10/5/21		10		226		2021		10		5		10		FV

								10/5/21		11		204.04		2021		10		5		11		FV

								10/5/21		12		194.92		2021		10		5		12		FV

								10/5/21		13		192.9		2021		10		5		13		FV

								10/5/21		14		193.02		2021		10		5		14		FV

								10/5/21		15		180		2021		10		5		15		FV

								10/5/21		16		167.4		2021		10		5		16		FV

								10/5/21		17		170		2021		10		5		17		FV

								10/5/21		18		193.75		2021		10		5		18		FV

								10/5/21		19		218.99		2021		10		5		19		FV

								10/5/21		20		250		2021		10		5		20		FV

								10/5/21		21		256.47		2021		10		5		21		FV

								10/5/21		22		255		2021		10		5		22		V

								10/5/21		23		250		2021		10		5		23		V

								10/5/21		24		232.02		2021		10		5		24		V

								10/6/21		1		240.19		2021		10		6		1		V

								10/6/21		2		238		2021		10		6		2		V

								10/6/21		3		235.55		2021		10		6		3		V

								10/6/21		4		231.18		2021		10		6		4		V

								10/6/21		5		228.25		2021		10		6		5		V

								10/6/21		6		228.25		2021		10		6		6		V

								10/6/21		7		238		2021		10		6		7		V

								10/6/21		8		244.34		2021		10		6		8		FV

								10/6/21		9		248.03		2021		10		6		9		FV

								10/6/21		10		243.05		2021		10		6		10		FV

								10/6/21		11		231.18		2021		10		6		11		FV

								10/6/21		12		205.5		2021		10		6		12		FV

								10/6/21		13		200		2021		10		6		13		FV

								10/6/21		14		193.43		2021		10		6		14		FV

								10/6/21		15		194.2		2021		10		6		15		FV

								10/6/21		16		193.2		2021		10		6		16		FV

								10/6/21		17		197.19		2021		10		6		17		FV

								10/6/21		18		225.98		2021		10		6		18		FV

								10/6/21		19		240		2021		10		6		19		FV

								10/6/21		20		255		2021		10		6		20		FV

								10/6/21		21		260		2021		10		6		21		FV

								10/6/21		22		247.52		2021		10		6		22		V

								10/6/21		23		239.93		2021		10		6		23		V

								10/6/21		24		228.25		2021		10		6		24		V

								10/7/21		1		280		2021		10		7		1		V

								10/7/21		2		270		2021		10		7		2		V

								10/7/21		3		250		2021		10		7		3		V

								10/7/21		4		250		2021		10		7		4		V

								10/7/21		5		249.08		2021		10		7		5		V

								10/7/21		6		264.31		2021		10		7		6		V

								10/7/21		7		300		2021		10		7		7		V

								10/7/21		8		300		2021		10		7		8		FV

								10/7/21		9		300		2021		10		7		9		FV

								10/7/21		10		300		2021		10		7		10		FV

								10/7/21		11		300		2021		10		7		11		FV

								10/7/21		12		299.92		2021		10		7		12		FV

								10/7/21		13		296.41		2021		10		7		13		FV

								10/7/21		14		287		2021		10		7		14		FV

								10/7/21		15		280.02		2021		10		7		15		FV

								10/7/21		16		280		2021		10		7		16		FV

								10/7/21		17		298.94		2021		10		7		17		FV

								10/7/21		18		300		2021		10		7		18		FV

								10/7/21		19		300		2021		10		7		19		FV

								10/7/21		20		300		2021		10		7		20		FV

								10/7/21		21		319.03		2021		10		7		21		FV

								10/7/21		22		300		2021		10		7		22		V

								10/7/21		23		300		2021		10		7		23		V

								10/7/21		24		299.9		2021		10		7		24		V

								10/8/21		1		233.52		2021		10		8		1		V

								10/8/21		2		225.63		2021		10		8		2		V

								10/8/21		3		216.07		2021		10		8		3		V

								10/8/21		4		207.75		2021		10		8		4		V

								10/8/21		5		195		2021		10		8		5		V

								10/8/21		6		200		2021		10		8		6		V

								10/8/21		7		233.46		2021		10		8		7		V

								10/8/21		8		267.88		2021		10		8		8		FV

								10/8/21		9		284.34		2021		10		8		9		FV

								10/8/21		10		260		2021		10		8		10		FV

								10/8/21		11		230.24		2021		10		8		11		FV

								10/8/21		12		211.32		2021		10		8		12		FV

								10/8/21		13		192.6		2021		10		8		13		FV

								10/8/21		14		188.8		2021		10		8		14		FV

								10/8/21		15		190		2021		10		8		15		FV

								10/8/21		16		188.6		2021		10		8		16		FV

								10/8/21		17		192.3		2021		10		8		17		FV

								10/8/21		18		223.89		2021		10		8		18		FV

								10/8/21		19		250		2021		10		8		19		FV

								10/8/21		20		269.7		2021		10		8		20		FV

								10/8/21		21		290		2021		10		8		21		FV

								10/8/21		22		280		2021		10		8		22		V

								10/8/21		23		244.95		2021		10		8		23		V

								10/8/21		24		224.84		2021		10		8		24		V

								10/9/21		1		246.68		2021		10		9		1		V

								10/9/21		2		240		2021		10		9		2		V

								10/9/21		3		234.89		2021		10		9		3		V

								10/9/21		4		230.42		2021		10		9		4		V

								10/9/21		5		220		2021		10		9		5		V

								10/9/21		6		220		2021		10		9		6		V

								10/9/21		7		223.01		2021		10		9		7		V

								10/9/21		8		241.27		2021		10		9		8		FV

								10/9/21		9		247.34		2021		10		9		9		FV

								10/9/21		10		249.56		2021		10		9		10		FV

								10/9/21		11		230		2021		10		9		11		FV

								10/9/21		12		216.06		2021		10		9		12		FV

								10/9/21		13		216.06		2021		10		9		13		FV

								10/9/21		14		216.06		2021		10		9		14		FV

								10/9/21		15		213.98		2021		10		9		15		FV

								10/9/21		16		185		2021		10		9		16		FV

								10/9/21		17		176.92		2021		10		9		17		FV

								10/9/21		18		200		2021		10		9		18		FV

								10/9/21		19		229.2		2021		10		9		19		FV

								10/9/21		20		252.32		2021		10		9		20		FV

								10/9/21		21		254.45		2021		10		9		21		FV

								10/9/21		22		250.84		2021		10		9		22		V

								10/9/21		23		233.8		2021		10		9		23		V

								10/9/21		24		201.18		2021		10		9		24		V

								10/10/21		1		176.27		2021		10		10		1		V

								10/10/21		2		175.59		2021		10		10		2		V

								10/10/21		3		160		2021		10		10		3		V

								10/10/21		4		159.99		2021		10		10		4		V

								10/10/21		5		150		2021		10		10		5		V

								10/10/21		6		150.18		2021		10		10		6		V

								10/10/21		7		159.99		2021		10		10		7		V

								10/10/21		8		163.99		2021		10		10		8		FV

								10/10/21		9		169.11		2021		10		10		9		FV

								10/10/21		10		159.99		2021		10		10		10		FV

								10/10/21		11		150		2021		10		10		11		FV

								10/10/21		12		135.07		2021		10		10		12		FV

								10/10/21		13		141.48		2021		10		10		13		FV

								10/10/21		14		160		2021		10		10		14		FV

								10/10/21		15		170		2021		10		10		15		FV

								10/10/21		16		139		2021		10		10		16		FV

								10/10/21		17		145.45		2021		10		10		17		FV

								10/10/21		18		174.99		2021		10		10		18		FV

								10/10/21		19		216.06		2021		10		10		19		FV

								10/10/21		20		240.57		2021		10		10		20		FV

								10/10/21		21		251.6		2021		10		10		21		FV

								10/10/21		22		250		2021		10		10		22		V

								10/10/21		23		230.42		2021		10		10		23		V

								10/10/21		24		192.07		2021		10		10		24		V

								10/11/21		1		149.14		2021		10		11		1		V

								10/11/21		2		141.51		2021		10		11		2		V

								10/11/21		3		125.01		2021		10		11		3		V

								10/11/21		4		125.01		2021		10		11		4		V

								10/11/21		5		133.5		2021		10		11		5		V

								10/11/21		6		146.16		2021		10		11		6		V

								10/11/21		7		177.19		2021		10		11		7		V

								10/11/21		8		225.57		2021		10		11		8		FV

								10/11/21		9		226.8		2021		10		11		9		FV

								10/11/21		10		226.29		2021		10		11		10		FV

								10/11/21		11		213.94		2021		10		11		11		FV

								10/11/21		12		187.84		2021		10		11		12		FV

								10/11/21		13		177.27		2021		10		11		13		FV

								10/11/21		14		175.01		2021		10		11		14		FV

								10/11/21		15		168		2021		10		11		15		FV

								10/11/21		16		151.24		2021		10		11		16		FV

								10/11/21		17		154.74		2021		10		11		17		FV

								10/11/21		18		192.13		2021		10		11		18		FV

								10/11/21		19		228		2021		10		11		19		FV

								10/11/21		20		240.57		2021		10		11		20		FV

								10/11/21		21		241.27		2021		10		11		21		FV

								10/11/21		22		233.45		2021		10		11		22		V

								10/11/21		23		210.86		2021		10		11		23		V

								10/11/21		24		177		2021		10		11		24		V

								10/12/21		1		176.13		2021		10		12		1		V

								10/12/21		2		175.53		2021		10		12		2		V

								10/12/21		3		172		2021		10		12		3		V

								10/12/21		4		170.92		2021		10		12		4		V

								10/12/21		5		170.92		2021		10		12		5		V

								10/12/21		6		170.92		2021		10		12		6		V

								10/12/21		7		182.9		2021		10		12		7		V

								10/12/21		8		197.85		2021		10		12		8		FV

								10/12/21		9		198.05		2021		10		12		9		FV

								10/12/21		10		203.01		2021		10		12		10		FV

								10/12/21		11		190.05		2021		10		12		11		FV

								10/12/21		12		175.73		2021		10		12		12		FV

								10/12/21		13		175.63		2021		10		12		13		FV

								10/12/21		14		175.53		2021		10		12		14		FV

								10/12/21		15		170.92		2021		10		12		15		FV

								10/12/21		16		154		2021		10		12		16		FV

								10/12/21		17		160		2021		10		12		17		FV

								10/12/21		18		170.92		2021		10		12		18		FV

								10/12/21		19		196.8		2021		10		12		19		FV

								10/12/21		20		217.6		2021		10		12		20		FV

								10/12/21		21		226.74		2021		10		12		21		FV

								10/12/21		22		216.82		2021		10		12		22		V

								10/12/21		23		208.6		2021		10		12		23		V

								10/12/21		24		176.13		2021		10		12		24		V

								10/13/21		1		168.74		2021		10		13		1		V

								10/13/21		2		152.01		2021		10		13		2		V

								10/13/21		3		140.07		2021		10		13		3		V

								10/13/21		4		132.43		2021		10		13		4		V

								10/13/21		5		135		2021		10		13		5		V

								10/13/21		6		151.45		2021		10		13		6		V

								10/13/21		7		173.01		2021		10		13		7		V

								10/13/21		8		216.2		2021		10		13		8		FV

								10/13/21		9		218.57		2021		10		13		9		FV

								10/13/21		10		216.73		2021		10		13		10		FV

								10/13/21		11		185.82		2021		10		13		11		FV

								10/13/21		12		169.68		2021		10		13		12		FV

								10/13/21		13		172.92		2021		10		13		13		FV

								10/13/21		14		168.74		2021		10		13		14		FV

								10/13/21		15		165.42		2021		10		13		15		FV

								10/13/21		16		167.6		2021		10		13		16		FV

								10/13/21		17		189.9		2021		10		13		17		FV

								10/13/21		18		200		2021		10		13		18		FV

								10/13/21		19		219.01		2021		10		13		19		FV

								10/13/21		20		240		2021		10		13		20		FV

								10/13/21		21		238.69		2021		10		13		21		FV

								10/13/21		22		228.3		2021		10		13		22		V

								10/13/21		23		214.7		2021		10		13		23		V

								10/13/21		24		192.67		2021		10		13		24		V

								10/14/21		1		206.68		2021		10		14		1		V

								10/14/21		2		202.04		2021		10		14		2		V

								10/14/21		3		196.56		2021		10		14		3		V

								10/14/21		4		199.8		2021		10		14		4		V

								10/14/21		5		202.04		2021		10		14		5		V

								10/14/21		6		203		2021		10		14		6		V

								10/14/21		7		228		2021		10		14		7		V

								10/14/21		8		242.49		2021		10		14		8		FV

								10/14/21		9		260		2021		10		14		9		FV

								10/14/21		10		245		2021		10		14		10		FV

								10/14/21		11		222.55		2021		10		14		11		FV

								10/14/21		12		212.35		2021		10		14		12		FV

								10/14/21		13		205.74		2021		10		14		13		FV

								10/14/21		14		198.89		2021		10		14		14		FV

								10/14/21		15		182.47		2021		10		14		15		FV

								10/14/21		16		175.25		2021		10		14		16		FV

								10/14/21		17		175.35		2021		10		14		17		FV

								10/14/21		18		202.04		2021		10		14		18		FV

								10/14/21		19		223.61		2021		10		14		19		FV

								10/14/21		20		243.87		2021		10		14		20		FV

								10/14/21		21		248		2021		10		14		21		FV

								10/14/21		22		243.34		2021		10		14		22		V

								10/14/21		23		233.49		2021		10		14		23		V

								10/14/21		24		222.56		2021		10		14		24		V

								10/15/21		1		237.51		2021		10		15		1		V

								10/15/21		2		225		2021		10		15		2		V

								10/15/21		3		215.66		2021		10		15		3		V

								10/15/21		4		212.28		2021		10		15		4		V

								10/15/21		5		211.72		2021		10		15		5		V

								10/15/21		6		219.56		2021		10		15		6		V

								10/15/21		7		237.45		2021		10		15		7		V

								10/15/21		8		250.23		2021		10		15		8		FV

								10/15/21		9		265		2021		10		15		9		FV

								10/15/21		10		260		2021		10		15		10		FV

								10/15/21		11		246.59		2021		10		15		11		FV

								10/15/21		12		237		2021		10		15		12		FV

								10/15/21		13		216.73		2021		10		15		13		FV

								10/15/21		14		211.72		2021		10		15		14		FV

								10/15/21		15		209.43		2021		10		15		15		FV

								10/15/21		16		201.06		2021		10		15		16		FV

								10/15/21		17		209.73		2021		10		15		17		FV

								10/15/21		18		224.52		2021		10		15		18		FV

								10/15/21		19		244.12		2021		10		15		19		FV

								10/15/21		20		255		2021		10		15		20		FV

								10/15/21		21		251.31		2021		10		15		21		FV

								10/15/21		22		248.81		2021		10		15		22		V

								10/15/21		23		244.34		2021		10		15		23		V

								10/15/21		24		228.84		2021		10		15		24		V

								10/16/21		1		241.9		2021		10		16		1		V

								10/16/21		2		234.17		2021		10		16		2		V

								10/16/21		3		225.81		2021		10		16		3		V

								10/16/21		4		220		2021		10		16		4		V

								10/16/21		5		217.92		2021		10		16		5		V

								10/16/21		6		217.92		2021		10		16		6		V

								10/16/21		7		225.31		2021		10		16		7		V

								10/16/21		8		232.45		2021		10		16		8		FV

								10/16/21		9		234.89		2021		10		16		9		FV

								10/16/21		10		242.45		2021		10		16		10		FV

								10/16/21		11		228.87		2021		10		16		11		FV

								10/16/21		12		217.76		2021		10		16		12		FV

								10/16/21		13		214.49		2021		10		16		13		FV

								10/16/21		14		216.25		2021		10		16		14		FV

								10/16/21		15		210.94		2021		10		16		15		FV

								10/16/21		16		200		2021		10		16		16		FV

								10/16/21		17		192.07		2021		10		16		17		FV

								10/16/21		18		202.52		2021		10		16		18		FV

								10/16/21		19		235.09		2021		10		16		19		FV

								10/16/21		20		253.06		2021		10		16		20		FV

								10/16/21		21		264.54		2021		10		16		21		FV

								10/16/21		22		258.29		2021		10		16		22		V

								10/16/21		23		234.89		2021		10		16		23		V

								10/16/21		24		224.71		2021		10		16		24		V

								10/17/21		1		216.2		2021		10		17		1		V

								10/17/21		2		208.81		2021		10		17		2		V

								10/17/21		3		198.41		2021		10		17		3		V

								10/17/21		4		192.03		2021		10		17		4		V

								10/17/21		5		190.05		2021		10		17		5		V

								10/17/21		6		189.39		2021		10		17		6		V

								10/17/21		7		186.27		2021		10		17		7		V

								10/17/21		8		198.61		2021		10		17		8		FV

								10/17/21		9		198.41		2021		10		17		9		FV

								10/17/21		10		203.56		2021		10		17		10		FV

								10/17/21		11		198.71		2021		10		17		11		FV

								10/17/21		12		198.41		2021		10		17		12		FV

								10/17/21		13		198.41		2021		10		17		13		FV

								10/17/21		14		198.41		2021		10		17		14		FV

								10/17/21		15		197.24		2021		10		17		15		FV

								10/17/21		16		184.71		2021		10		17		16		FV

								10/17/21		17		183.84		2021		10		17		17		FV

								10/17/21		18		191.91		2021		10		17		18		FV

								10/17/21		19		216		2021		10		17		19		FV

								10/17/21		20		250		2021		10		17		20		FV

								10/17/21		21		270		2021		10		17		21		FV

								10/17/21		22		264.54		2021		10		17		22		V

								10/17/21		23		252.88		2021		10		17		23		V

								10/17/21		24		244.21		2021		10		17		24		V

								10/18/21		1		230		2021		10		18		1		V

								10/18/21		2		216.6		2021		10		18		2		V

								10/18/21		3		208.93		2021		10		18		3		V

								10/18/21		4		205.62		2021		10		18		4		V

								10/18/21		5		204.46		2021		10		18		5		V

								10/18/21		6		207.93		2021		10		18		6		V

								10/18/21		7		216.6		2021		10		18		7		V

								10/18/21		8		256.07		2021		10		18		8		FV

								10/18/21		9		262.62		2021		10		18		9		FV

								10/18/21		10		250.5		2021		10		18		10		FV

								10/18/21		11		228.7		2021		10		18		11		FV

								10/18/21		12		212.46		2021		10		18		12		FV

								10/18/21		13		197.79		2021		10		18		13		FV

								10/18/21		14		193.73		2021		10		18		14		FV

								10/18/21		15		197.65		2021		10		18		15		FV

								10/18/21		16		195		2021		10		18		16		FV

								10/18/21		17		208		2021		10		18		17		FV

								10/18/21		18		229.97		2021		10		18		18		FV

								10/18/21		19		252.97		2021		10		18		19		FV

								10/18/21		20		262.12		2021		10		18		20		FV

								10/18/21		21		280		2021		10		18		21		FV

								10/18/21		22		265		2021		10		18		22		V

								10/18/21		23		252.37		2021		10		18		23		V

								10/18/21		24		223.72		2021		10		18		24		V

								10/19/21		1		228.35		2021		10		19		1		V

								10/19/21		2		208.01		2021		10		19		2		V

								10/19/21		3		189.07		2021		10		19		3		V

								10/19/21		4		183.84		2021		10		19		4		V

								10/19/21		5		182.59		2021		10		19		5		V

								10/19/21		6		183.27		2021		10		19		6		V

								10/19/21		7		195.99		2021		10		19		7		V

								10/19/21		8		239.99		2021		10		19		8		FV

								10/19/21		9		254.91		2021		10		19		9		FV

								10/19/21		10		250.62		2021		10		19		10		FV

								10/19/21		11		214.69		2021		10		19		11		FV

								10/19/21		12		199.42		2021		10		19		12		FV

								10/19/21		13		199.64		2021		10		19		13		FV

								10/19/21		14		188.69		2021		10		19		14		FV

								10/19/21		15		182		2021		10		19		15		FV

								10/19/21		16		171.6		2021		10		19		16		FV

								10/19/21		17		172.09		2021		10		19		17		FV

								10/19/21		18		183.27		2021		10		19		18		FV

								10/19/21		19		209.19		2021		10		19		19		FV

								10/19/21		20		235.28		2021		10		19		20		FV

								10/19/21		21		256.33		2021		10		19		21		FV

								10/19/21		22		250.62		2021		10		19		22		V

								10/19/21		23		208.04		2021		10		19		23		V

								10/19/21		24		183.84		2021		10		19		24		V

								10/20/21		1		183.28		2021		10		20		1		V

								10/20/21		2		179.9		2021		10		20		2		V

								10/20/21		3		179.7		2021		10		20		3		V

								10/20/21		4		180		2021		10		20		4		V

								10/20/21		5		180.3		2021		10		20		5		V

								10/20/21		6		183.27		2021		10		20		6		V

								10/20/21		7		200.78		2021		10		20		7		V

								10/20/21		8		250.5		2021		10		20		8		FV

								10/20/21		9		261.53		2021		10		20		9		FV

								10/20/21		10		255.4		2021		10		20		10		FV

								10/20/21		11		228.34		2021		10		20		11		FV

								10/20/21		12		198.66		2021		10		20		12		FV

								10/20/21		13		185.92		2021		10		20		13		FV

								10/20/21		14		179.7		2021		10		20		14		FV

								10/20/21		15		164.75		2021		10		20		15		FV

								10/20/21		16		144.98		2021		10		20		16		FV

								10/20/21		17		144.98		2021		10		20		17		FV

								10/20/21		18		165		2021		10		20		18		FV

								10/20/21		19		183.84		2021		10		20		19		FV

								10/20/21		20		228.31		2021		10		20		20		FV

								10/20/21		21		257.29		2021		10		20		21		FV

								10/20/21		22		255		2021		10		20		22		V

								10/20/21		23		228.37		2021		10		20		23		V

								10/20/21		24		213.79		2021		10		20		24		V

								10/21/21		1		205.9		2021		10		21		1		V

								10/21/21		2		199.24		2021		10		21		2		V

								10/21/21		3		198.22		2021		10		21		3		V

								10/21/21		4		192.07		2021		10		21		4		V

								10/21/21		5		192.07		2021		10		21		5		V

								10/21/21		6		197.83		2021		10		21		6		V

								10/21/21		7		212.83		2021		10		21		7		V

								10/21/21		8		234.91		2021		10		21		8		FV

								10/21/21		9		241.48		2021		10		21		9		FV

								10/21/21		10		243.13		2021		10		21		10		FV

								10/21/21		11		217.46		2021		10		21		11		FV

								10/21/21		12		190.05		2021		10		21		12		FV

								10/21/21		13		187.9		2021		10		21		13		FV

								10/21/21		14		183.27		2021		10		21		14		FV

								10/21/21		15		181.84		2021		10		21		15		FV

								10/21/21		16		180.59		2021		10		21		16		FV

								10/21/21		17		180.59		2021		10		21		17		FV

								10/21/21		18		197.26		2021		10		21		18		FV

								10/21/21		19		214.89		2021		10		21		19		FV

								10/21/21		20		245.45		2021		10		21		20		FV

								10/21/21		21		250		2021		10		21		21		FV

								10/21/21		22		234.91		2021		10		21		22		V

								10/21/21		23		209.45		2021		10		21		23		V

								10/21/21		24		198.85		2021		10		21		24		V

								10/22/21		1		206.7		2021		10		22		1		V

								10/22/21		2		184.74		2021		10		22		2		V

								10/22/21		3		177		2021		10		22		3		V

								10/22/21		4		173.27		2021		10		22		4		V

								10/22/21		5		173.27		2021		10		22		5		V

								10/22/21		6		180.3		2021		10		22		6		V

								10/22/21		7		200		2021		10		22		7		V

								10/22/21		8		234.84		2021		10		22		8		FV

								10/22/21		9		255.5		2021		10		22		9		FV

								10/22/21		10		247.88		2021		10		22		10		FV

								10/22/21		11		220		2021		10		22		11		FV

								10/22/21		12		199.54		2021		10		22		12		FV

								10/22/21		13		195.75		2021		10		22		13		FV

								10/22/21		14		188.69		2021		10		22		14		FV

								10/22/21		15		175.92		2021		10		22		15		FV

								10/22/21		16		173.27		2021		10		22		16		FV

								10/22/21		17		175.1		2021		10		22		17		FV

								10/22/21		18		175.92		2021		10		22		18		FV

								10/22/21		19		207.28		2021		10		22		19		FV

								10/22/21		20		230.22		2021		10		22		20		FV

								10/22/21		21		247.88		2021		10		22		21		FV

								10/22/21		22		234		2021		10		22		22		V

								10/22/21		23		218.11		2021		10		22		23		V

								10/22/21		24		209.89		2021		10		22		24		V

								10/23/21		1		207.74		2021		10		23		1		V

								10/23/21		2		195		2021		10		23		2		V

								10/23/21		3		192.07		2021		10		23		3		V

								10/23/21		4		185.38		2021		10		23		4		V

								10/23/21		5		190.7		2021		10		23		5		V

								10/23/21		6		185.4		2021		10		23		6		V

								10/23/21		7		200.01		2021		10		23		7		V

								10/23/21		8		220.81		2021		10		23		8		FV

								10/23/21		9		230		2021		10		23		9		FV

								10/23/21		10		237.58		2021		10		23		10		FV

								10/23/21		11		221.75		2021		10		23		11		FV

								10/23/21		12		201.33		2021		10		23		12		FV

								10/23/21		13		193.25		2021		10		23		13		FV

								10/23/21		14		190.7		2021		10		23		14		FV

								10/23/21		15		188.51		2021		10		23		15		FV

								10/23/21		16		179.21		2021		10		23		16		FV

								10/23/21		17		180.35		2021		10		23		17		FV

								10/23/21		18		204.38		2021		10		23		18		FV

								10/23/21		19		238.22		2021		10		23		19		FV

								10/23/21		20		256.47		2021		10		23		20		FV

								10/23/21		21		256.95		2021		10		23		21		FV

								10/23/21		22		255		2021		10		23		22		V

								10/23/21		23		238.29		2021		10		23		23		V

								10/23/21		24		220		2021		10		23		24		V

								10/24/21		1		241.41		2021		10		24		1		V

								10/24/21		2		221.75		2021		10		24		2		V

								10/24/21		3		216.7		2021		10		24		3		V

								10/24/21		4		202.4		2021		10		24		4		V

								10/24/21		5		202		2021		10		24		5		V

								10/24/21		6		201.26		2021		10		24		6		V

								10/24/21		7		200		2021		10		24		7		V

								10/24/21		8		217.01		2021		10		24		8		FV

								10/24/21		9		221.75		2021		10		24		9		FV

								10/24/21		10		216.7		2021		10		24		10		FV

								10/24/21		11		194.83		2021		10		24		11		FV

								10/24/21		12		180.3		2021		10		24		12		FV

								10/24/21		13		190		2021		10		24		13		FV

								10/24/21		14		193.6		2021		10		24		14		FV

								10/24/21		15		193		2021		10		24		15		FV

								10/24/21		16		176.71		2021		10		24		16		FV

								10/24/21		17		174.93		2021		10		24		17		FV

								10/24/21		18		188.51		2021		10		24		18		FV

								10/24/21		19		216.7		2021		10		24		19		FV

								10/24/21		20		242.15		2021		10		24		20		FV

								10/24/21		21		271.8		2021		10		24		21		FV

								10/24/21		22		270		2021		10		24		22		V

								10/24/21		23		250		2021		10		24		23		V

								10/24/21		24		235.43		2021		10		24		24		V

								10/25/21		1		230.45		2021		10		25		1		V

								10/25/21		2		229.45		2021		10		25		2		V

								10/25/21		3		214.19		2021		10		25		3		V

								10/25/21		4		213.45		2021		10		25		4		V

								10/25/21		5		213.45		2021		10		25		5		V

								10/25/21		6		213.8		2021		10		25		6		V

								10/25/21		7		212.05		2021		10		25		7		V

								10/25/21		8		242.05		2021		10		25		8		FV

								10/25/21		9		247.92		2021		10		25		9		FV

								10/25/21		10		244.4		2021		10		25		10		FV

								10/25/21		11		232.68		2021		10		25		11		FV

								10/25/21		12		222.96		2021		10		25		12		FV

								10/25/21		13		215		2021		10		25		13		FV

								10/25/21		14		203.18		2021		10		25		14		FV

								10/25/21		15		207.3		2021		10		25		15		FV

								10/25/21		16		200.91		2021		10		25		16		FV

								10/25/21		17		216.97		2021		10		25		17		FV

								10/25/21		18		229.45		2021		10		25		18		FV

								10/25/21		19		239.77		2021		10		25		19		FV

								10/25/21		20		262		2021		10		25		20		FV

								10/25/21		21		252.46		2021		10		25		21		FV

								10/25/21		22		239.71		2021		10		25		22		V

								10/25/21		23		219.63		2021		10		25		23		V

								10/25/21		24		205.47		2021		10		25		24		V

								10/26/21		1		218.2		2021		10		26		1		V

								10/26/21		2		193.29		2021		10		26		2		V

								10/26/21		3		182.1		2021		10		26		3		V

								10/26/21		4		182.3		2021		10		26		4		V

								10/26/21		5		181.27		2021		10		26		5		V

								10/26/21		6		182.1		2021		10		26		6		V

								10/26/21		7		214.5		2021		10		26		7		V

								10/26/21		8		235.71		2021		10		26		8		FV

								10/26/21		9		250		2021		10		26		9		FV

								10/26/21		10		241.31		2021		10		26		10		FV

								10/26/21		11		229.45		2021		10		26		11		FV

								10/26/21		12		198.22		2021		10		26		12		FV

								10/26/21		13		206.42		2021		10		26		13		FV

								10/26/21		14		200.6		2021		10		26		14		FV

								10/26/21		15		182.3		2021		10		26		15		FV

								10/26/21		16		181.26		2021		10		26		16		FV

								10/26/21		17		190.2		2021		10		26		17		FV

								10/26/21		18		223.47		2021		10		26		18		FV

								10/26/21		19		241.86		2021		10		26		19		FV

								10/26/21		20		266.11		2021		10		26		20		FV

								10/26/21		21		270		2021		10		26		21		FV

								10/26/21		22		256.95		2021		10		26		22		V

								10/26/21		23		235		2021		10		26		23		V

								10/26/21		24		217.39		2021		10		26		24		V

								10/27/21		1		240.3		2021		10		27		1		V

								10/27/21		2		234.58		2021		10		27		2		V

								10/27/21		3		222.65		2021		10		27		3		V

								10/27/21		4		220		2021		10		27		4		V

								10/27/21		5		220		2021		10		27		5		V

								10/27/21		6		220		2021		10		27		6		V

								10/27/21		7		223.93		2021		10		27		7		V

								10/27/21		8		251.02		2021		10		27		8		FV

								10/27/21		9		256.92		2021		10		27		9		FV

								10/27/21		10		253.66		2021		10		27		10		FV

								10/27/21		11		235.27		2021		10		27		11		FV

								10/27/21		12		223.01		2021		10		27		12		FV

								10/27/21		13		219.7		2021		10		27		13		FV

								10/27/21		14		197.67		2021		10		27		14		FV

								10/27/21		15		183.73		2021		10		27		15		FV

								10/27/21		16		180.1		2021		10		27		16		FV

								10/27/21		17		182.24		2021		10		27		17		FV

								10/27/21		18		207.56		2021		10		27		18		FV

								10/27/21		19		235.27		2021		10		27		19		FV

								10/27/21		20		263.29		2021		10		27		20		FV

								10/27/21		21		260		2021		10		27		21		FV

								10/27/21		22		251.39		2021		10		27		22		V

								10/27/21		23		231.23		2021		10		27		23		V

								10/27/21		24		214.15		2021		10		27		24		V

								10/28/21		1		221.29		2021		10		28		1		V

								10/28/21		2		195.84		2021		10		28		2		V

								10/28/21		3		183.73		2021		10		28		3		V

								10/28/21		4		182.46		2021		10		28		4		V

								10/28/21		5		174.4		2021		10		28		5		V

								10/28/21		6		182.46		2021		10		28		6		V

								10/28/21		7		205.01		2021		10		28		7		V

								10/28/21		8		237.3		2021		10		28		8		FV

								10/28/21		9		252.33		2021		10		28		9		FV

								10/28/21		10		241.4		2021		10		28		10		FV

								10/28/21		11		222.82		2021		10		28		11		FV

								10/28/21		12		208.34		2021		10		28		12		FV

								10/28/21		13		196.89		2021		10		28		13		FV

								10/28/21		14		185.26		2021		10		28		14		FV

								10/28/21		15		174.99		2021		10		28		15		FV

								10/28/21		16		169		2021		10		28		16		FV

								10/28/21		17		173.05		2021		10		28		17		FV

								10/28/21		18		198.93		2021		10		28		18		FV

								10/28/21		19		220.69		2021		10		28		19		FV

								10/28/21		20		242.76		2021		10		28		20		FV

								10/28/21		21		250		2021		10		28		21		FV

								10/28/21		22		233.59		2021		10		28		22		V

								10/28/21		23		190.05		2021		10		28		23		V

								10/28/21		24		178.49		2021		10		28		24		V

								10/29/21		1		144.05		2021		10		29		1		V

								10/29/21		2		130		2021		10		29		2		V

								10/29/21		3		127.05		2021		10		29		3		V

								10/29/21		4		144.05		2021		10		29		4		V

								10/29/21		5		145.2		2021		10		29		5		V

								10/29/21		6		145.4		2021		10		29		6		V

								10/29/21		7		159.98		2021		10		29		7		V

								10/29/21		8		192.52		2021		10		29		8		FV

								10/29/21		9		209.13		2021		10		29		9		FV

								10/29/21		10		211.13		2021		10		29		10		FV

								10/29/21		11		205.62		2021		10		29		11		FV

								10/29/21		12		194.89		2021		10		29		12		FV

								10/29/21		13		190.37		2021		10		29		13		FV

								10/29/21		14		185.25		2021		10		29		14		FV

								10/29/21		15		178		2021		10		29		15		FV

								10/29/21		16		161.32		2021		10		29		16		FV

								10/29/21		17		170.01		2021		10		29		17		FV

								10/29/21		18		189.37		2021		10		29		18		FV

								10/29/21		19		205.62		2021		10		29		19		FV

								10/29/21		20		216.53		2021		10		29		20		FV

								10/29/21		21		209.89		2021		10		29		21		FV

								10/29/21		22		187.88		2021		10		29		22		V

								10/29/21		23		160		2021		10		29		23		V

								10/29/21		24		156.59		2021		10		29		24		V

								10/30/21		1		100		2021		10		30		1		V

								10/30/21		2		90.11		2021		10		30		2		V

								10/30/21		3		75.47		2021		10		30		3		V

								10/30/21		4		63.97		2021		10		30		4		V

								10/30/21		5		58.79		2021		10		30		5		V

								10/30/21		6		61.05		2021		10		30		6		V

								10/30/21		7		77.36		2021		10		30		7		V

								10/30/21		8		92.06		2021		10		30		8		FV

								10/30/21		9		117.65		2021		10		30		9		FV

								10/30/21		10		149.89		2021		10		30		10		FV

								10/30/21		11		155.21		2021		10		30		11		FV

								10/30/21		12		148.29		2021		10		30		12		FV

								10/30/21		13		144.99		2021		10		30		13		FV

								10/30/21		14		129.89		2021		10		30		14		FV

								10/30/21		15		120		2021		10		30		15		FV

								10/30/21		16		105.76		2021		10		30		16		FV

								10/30/21		17		133.46		2021		10		30		17		FV

								10/30/21		18		155.86		2021		10		30		18		FV

								10/30/21		19		167.92		2021		10		30		19		FV

								10/30/21		20		186.21		2021		10		30		20		FV

								10/30/21		21		192.07		2021		10		30		21		FV

								10/30/21		22		178.51		2021		10		30		22		V

								10/30/21		23		151.45		2021		10		30		23		V

								10/30/21		24		132.66		2021		10		30		24		V

								10/31/21		1		134.48		2021		10		31		1		V

								10/31/21		2		88.18		2021		10		31		2		V

								10/31/21		3		74.78		2021		10		31		3		V

								10/31/21		4		69.37		2021		10		31		4		V

								10/31/21		5		57.11		2021		10		31		5		V

								10/31/21		6		57.81		2021		10		31		6		V

								10/31/21		7		52.94		2021		10		31		7		V

								10/31/21		8		53.65		2021		10		31		8		FV

								10/31/21		9		56		2021		10		31		9		FV

								10/31/21		10		52.79		2021		10		31		10		FV

								10/31/21		11		71.71		2021		10		31		11		FV

								10/31/21		12		64.99		2021		10		31		12		FV

								10/31/21		13		64.91		2021		10		31		13		FV

								10/31/21		14		61.66		2021		10		31		14		FV

								10/31/21		15		56.12		2021		10		31		15		FV

								10/31/21		16		56.15		2021		10		31		16		FV

								10/31/21		17		55		2021		10		31		17		FV

								10/31/21		18		64.31		2021		10		31		18		FV

								10/31/21		19		81.7		2021		10		31		19		FV

								10/31/21		20		91.95		2021		10		31		20		FV

								10/31/21		21		100.04		2021		10		31		21		FV

								10/31/21		22		148		2021		10		31		22		V

								10/31/21		23		130.5		2021		10		31		23		V

								10/31/21		24		117.84		2021		10		31		24		V

								10/31/21		25		112.9		2021		10		31		25		ERROR:#N/A

								11/1/21		1		78.43		2021		11		1		1		V

								11/1/21		2		55.06		2021		11		1		2		V

								11/1/21		3		43.92		2021		11		1		3		V

								11/1/21		4		22.05		2021		11		1		4		V

								11/1/21		5		15		2021		11		1		5		V

								11/1/21		6		41.09		2021		11		1		6		V

								11/1/21		7		58.29		2021		11		1		7		V

								11/1/21		8		77.54		2021		11		1		8		FV

								11/1/21		9		88.81		2021		11		1		9		FV

								11/1/21		10		85.42		2021		11		1		10		FV

								11/1/21		11		83.2		2021		11		1		11		FV

								11/1/21		12		78.31		2021		11		1		12		FV

								11/1/21		13		78.98		2021		11		1		13		FV

								11/1/21		14		70.62		2021		11		1		14		FV

								11/1/21		15		60.34		2021		11		1		15		FV

								11/1/21		16		72		2021		11		1		16		FV

								11/1/21		17		85		2021		11		1		17		FV

								11/1/21		18		134.89		2021		11		1		18		FV

								11/1/21		19		183		2021		11		1		19		FV

								11/1/21		20		179.9		2021		11		1		20		FV

								11/1/21		21		163.08		2021		11		1		21		FV

								11/1/21		22		151.51		2021		11		1		22		V

								11/1/21		23		147.37		2021		11		1		23		V

								11/1/21		24		134.9		2021		11		1		24		V

								11/2/21		1		111.11		2021		11		2		1		V

								11/2/21		2		98.8		2021		11		2		2		V

								11/2/21		3		95.06		2021		11		2		3		V

								11/2/21		4		94.13		2021		11		2		4		V

								11/2/21		5		95.06		2021		11		2		5		V

								11/2/21		6		98.2		2021		11		2		6		V

								11/2/21		7		136.45		2021		11		2		7		V

								11/2/21		8		174.52		2021		11		2		8		FV

								11/2/21		9		176.03		2021		11		2		9		FV

								11/2/21		10		171.79		2021		11		2		10		FV

								11/2/21		11		161.91		2021		11		2		11		FV

								11/2/21		12		133.01		2021		11		2		12		FV

								11/2/21		13		121.11		2021		11		2		13		FV

								11/2/21		14		111.11		2021		11		2		14		FV

								11/2/21		15		108.96		2021		11		2		15		FV

								11/2/21		16		131.16		2021		11		2		16		FV

								11/2/21		17		161.27		2021		11		2		17		FV

								11/2/21		18		171.01		2021		11		2		18		FV

								11/2/21		19		180.53		2021		11		2		19		FV

								11/2/21		20		200		2021		11		2		20		FV

								11/2/21		21		223.55		2021		11		2		21		FV

								11/2/21		22		201		2021		11		2		22		V

								11/2/21		23		179.99		2021		11		2		23		V

								11/2/21		24		167		2021		11		2		24		V

								11/3/21		1		146.68		2021		11		3		1		V

								11/3/21		2		143.08		2021		11		3		2		V

								11/3/21		3		140.25		2021		11		3		3		V

								11/3/21		4		130.84		2021		11		3		4		V

								11/3/21		5		130.03		2021		11		3		5		V

								11/3/21		6		138.7		2021		11		3		6		V

								11/3/21		7		161.83		2021		11		3		7		V

								11/3/21		8		188.53		2021		11		3		8		FV

								11/3/21		9		190.05		2021		11		3		9		FV

								11/3/21		10		180.53		2021		11		3		10		FV

								11/3/21		11		166.91		2021		11		3		11		FV

								11/3/21		12		145		2021		11		3		12		FV

								11/3/21		13		135		2021		11		3		13		FV

								11/3/21		14		119.9		2021		11		3		14		FV

								11/3/21		15		118		2021		11		3		15		FV

								11/3/21		16		119.4		2021		11		3		16		FV

								11/3/21		17		119.9		2021		11		3		17		FV

								11/3/21		18		159.51		2021		11		3		18		FV

								11/3/21		19		180.35		2021		11		3		19		FV

								11/3/21		20		191.03		2021		11		3		20		FV

								11/3/21		21		202.9		2021		11		3		21		FV

								11/3/21		22		183.63		2021		11		3		22		V

								11/3/21		23		165.92		2021		11		3		23		V

								11/3/21		24		145.07		2021		11		3		24		V

								11/4/21		1		165.39		2021		11		4		1		V

								11/4/21		2		152.51		2021		11		4		2		V

								11/4/21		3		145.87		2021		11		4		3		V

								11/4/21		4		143.06		2021		11		4		4		V

								11/4/21		5		145.38		2021		11		4		5		V

								11/4/21		6		159.61		2021		11		4		6		V

								11/4/21		7		180.53		2021		11		4		7		V

								11/4/21		8		191.03		2021		11		4		8		FV

								11/4/21		9		192.96		2021		11		4		9		FV

								11/4/21		10		189		2021		11		4		10		FV

								11/4/21		11		180.12		2021		11		4		11		FV

								11/4/21		12		173.46		2021		11		4		12		FV

								11/4/21		13		168.98		2021		11		4		13		FV

								11/4/21		14		162.6		2021		11		4		14		FV

								11/4/21		15		154.74		2021		11		4		15		FV

								11/4/21		16		154.74		2021		11		4		16		FV

								11/4/21		17		173.78		2021		11		4		17		FV

								11/4/21		18		189.52		2021		11		4		18		FV

								11/4/21		19		199.64		2021		11		4		19		FV

								11/4/21		20		193.47		2021		11		4		20		FV

								11/4/21		21		184.21		2021		11		4		21		FV

								11/4/21		22		179.67		2021		11		4		22		V

								11/4/21		23		175.61		2021		11		4		23		V

								11/4/21		24		170.02		2021		11		4		24		V

								11/5/21		1		163.51		2021		11		5		1		V

								11/5/21		2		160.79		2021		11		5		2		V

								11/5/21		3		156.05		2021		11		5		3		V

								11/5/21		4		146.1		2021		11		5		4		V

								11/5/21		5		141.36		2021		11		5		5		V

								11/5/21		6		159.32		2021		11		5		6		V

								11/5/21		7		180.06		2021		11		5		7		V

								11/5/21		8		191		2021		11		5		8		FV

								11/5/21		9		190.49		2021		11		5		9		FV

								11/5/21		10		186.79		2021		11		5		10		FV

								11/5/21		11		171.59		2021		11		5		11		FV

								11/5/21		12		163		2021		11		5		12		FV

								11/5/21		13		155.34		2021		11		5		13		FV

								11/5/21		14		147.62		2021		11		5		14		FV

								11/5/21		15		141		2021		11		5		15		FV

								11/5/21		16		138.25		2021		11		5		16		FV

								11/5/21		17		167.79		2021		11		5		17		FV

								11/5/21		18		187.3		2021		11		5		18		FV

								11/5/21		19		195		2021		11		5		19		FV

								11/5/21		20		201.28		2021		11		5		20		FV

								11/5/21		21		203.24		2021		11		5		21		FV

								11/5/21		22		198.1		2021		11		5		22		V

								11/5/21		23		189.75		2021		11		5		23		V

								11/5/21		24		180.06		2021		11		5		24		V

								11/6/21		1		184.81		2021		11		6		1		V

								11/6/21		2		173.71		2021		11		6		2		V

								11/6/21		3		171.42		2021		11		6		3		V

								11/6/21		4		160		2021		11		6		4		V

								11/6/21		5		144		2021		11		6		5		V

								11/6/21		6		136.28		2021		11		6		6		V

								11/6/21		7		146.92		2021		11		6		7		V

								11/6/21		8		162.4		2021		11		6		8		FV

								11/6/21		9		168.67		2021		11		6		9		FV

								11/6/21		10		155.28		2021		11		6		10		FV

								11/6/21		11		139.06		2021		11		6		11		FV

								11/6/21		12		133.69		2021		11		6		12		FV

								11/6/21		13		131.83		2021		11		6		13		FV

								11/6/21		14		136.28		2021		11		6		14		FV

								11/6/21		15		135.01		2021		11		6		15		FV

								11/6/21		16		131.83		2021		11		6		16		FV

								11/6/21		17		139.06		2021		11		6		17		FV

								11/6/21		18		173.71		2021		11		6		18		FV

								11/6/21		19		186.13		2021		11		6		19		FV

								11/6/21		20		190.31		2021		11		6		20		FV

								11/6/21		21		176.55		2021		11		6		21		FV

								11/6/21		22		173.62		2021		11		6		22		V

								11/6/21		23		167		2021		11		6		23		V

								11/6/21		24		160.73		2021		11		6		24		V

								11/7/21		1		137.49		2021		11		7		1		V

								11/7/21		2		127.03		2021		11		7		2		V

								11/7/21		3		107.14		2021		11		7		3		V

								11/7/21		4		78.76		2021		11		7		4		V

								11/7/21		5		58.78		2021		11		7		5		V

								11/7/21		6		75.75		2021		11		7		6		V

								11/7/21		7		86.69		2021		11		7		7		V

								11/7/21		8		87.88		2021		11		7		8		FV

								11/7/21		9		118.94		2021		11		7		9		FV

								11/7/21		10		126.1		2021		11		7		10		FV

								11/7/21		11		126.1		2021		11		7		11		FV

								11/7/21		12		128.28		2021		11		7		12		FV

								11/7/21		13		129.41		2021		11		7		13		FV

								11/7/21		14		131.06		2021		11		7		14		FV

								11/7/21		15		129.88		2021		11		7		15		FV

								11/7/21		16		121.2		2021		11		7		16		FV

								11/7/21		17		129.41		2021		11		7		17		FV

								11/7/21		18		172.97		2021		11		7		18		FV

								11/7/21		19		186		2021		11		7		19		FV

								11/7/21		20		194.8		2021		11		7		20		FV

								11/7/21		21		185.51		2021		11		7		21		FV

								11/7/21		22		184.84		2021		11		7		22		V

								11/7/21		23		179.83		2021		11		7		23		V

								11/7/21		24		175.98		2021		11		7		24		V

								11/8/21		1		172.86		2021		11		8		1		V

								11/8/21		2		165.68		2021		11		8		2		V

								11/8/21		3		150.1		2021		11		8		3		V

								11/8/21		4		139.41		2021		11		8		4		V

								11/8/21		5		139.36		2021		11		8		5		V

								11/8/21		6		152.55		2021		11		8		6		V

								11/8/21		7		172.3		2021		11		8		7		V

								11/8/21		8		186.76		2021		11		8		8		FV

								11/8/21		9		186		2021		11		8		9		FV

								11/8/21		10		177.9		2021		11		8		10		FV

								11/8/21		11		167.17		2021		11		8		11		FV

								11/8/21		12		141.06		2021		11		8		12		FV

								11/8/21		13		141.06		2021		11		8		13		FV

								11/8/21		14		141.06		2021		11		8		14		FV

								11/8/21		15		139.88		2021		11		8		15		FV

								11/8/21		16		140.28		2021		11		8		16		FV

								11/8/21		17		164.88		2021		11		8		17		FV

								11/8/21		18		179.63		2021		11		8		18		FV

								11/8/21		19		196.14		2021		11		8		19		FV

								11/8/21		20		202		2021		11		8		20		FV

								11/8/21		21		203.71		2021		11		8		21		FV

								11/8/21		22		199.62		2021		11		8		22		V

								11/8/21		23		187.13		2021		11		8		23		V

								11/8/21		24		177.6		2021		11		8		24		V

								11/9/21		1		153.01		2021		11		9		1		V

								11/9/21		2		154.53		2021		11		9		2		V

								11/9/21		3		151.01		2021		11		9		3		V

								11/9/21		4		145.36		2021		11		9		4		V

								11/9/21		5		145.5		2021		11		9		5		V

								11/9/21		6		156.79		2021		11		9		6		V

								11/9/21		7		173.99		2021		11		9		7		V

								11/9/21		8		188.7		2021		11		9		8		FV

								11/9/21		9		188.8		2021		11		9		9		FV

								11/9/21		10		185		2021		11		9		10		FV

								11/9/21		11		172.07		2021		11		9		11		FV

								11/9/21		12		155.01		2021		11		9		12		FV

								11/9/21		13		169.46		2021		11		9		13		FV

								11/9/21		14		171.46		2021		11		9		14		FV

								11/9/21		15		175.52		2021		11		9		15		FV

								11/9/21		16		184.98		2021		11		9		16		FV

								11/9/21		17		186.67		2021		11		9		17		FV

								11/9/21		18		196.84		2021		11		9		18		FV

								11/9/21		19		213.03		2021		11		9		19		FV

								11/9/21		20		220.01		2021		11		9		20		FV

								11/9/21		21		218.4		2021		11		9		21		FV

								11/9/21		22		197.52		2021		11		9		22		V

								11/9/21		23		191		2021		11		9		23		V

								11/9/21		24		188.19		2021		11		9		24		V

								11/10/21		1		187.01		2021		11		10		1		V

								11/10/21		2		180.91		2021		11		10		2		V

								11/10/21		3		179.5		2021		11		10		3		V

								11/10/21		4		171.81		2021		11		10		4		V

								11/10/21		5		173.25		2021		11		10		5		V

								11/10/21		6		182.6		2021		11		10		6		V

								11/10/21		7		204.14		2021		11		10		7		V

								11/10/21		8		214.01		2021		11		10		8		FV

								11/10/21		9		217.17		2021		11		10		9		FV

								11/10/21		10		208.8		2021		11		10		10		FV

								11/10/21		11		196.66		2021		11		10		11		FV

								11/10/21		12		193.61		2021		11		10		12		FV

								11/10/21		13		194.34		2021		11		10		13		FV

								11/10/21		14		194.65		2021		11		10		14		FV

								11/10/21		15		192.8		2021		11		10		15		FV

								11/10/21		16		192.43		2021		11		10		16		FV

								11/10/21		17		195.64		2021		11		10		17		FV

								11/10/21		18		210		2021		11		10		18		FV

								11/10/21		19		223		2021		11		10		19		FV

								11/10/21		20		230		2021		11		10		20		FV

								11/10/21		21		230.01		2021		11		10		21		FV

								11/10/21		22		221.41		2021		11		10		22		V

								11/10/21		23		202		2021		11		10		23		V

								11/10/21		24		186.97		2021		11		10		24		V

								11/11/21		1		168.03		2021		11		11		1		V

								11/11/21		2		161.36		2021		11		11		2		V

								11/11/21		3		160		2021		11		11		3		V

								11/11/21		4		152.5		2021		11		11		4		V

								11/11/21		5		155		2021		11		11		5		V

								11/11/21		6		160.09		2021		11		11		6		V

								11/11/21		7		170.96		2021		11		11		7		V

								11/11/21		8		196.66		2021		11		11		8		FV

								11/11/21		9		200.3		2021		11		11		9		FV

								11/11/21		10		192.54		2021		11		11		10		FV

								11/11/21		11		180		2021		11		11		11		FV

								11/11/21		12		176.32		2021		11		11		12		FV

								11/11/21		13		176.26		2021		11		11		13		FV

								11/11/21		14		176.97		2021		11		11		14		FV

								11/11/21		15		173.57		2021		11		11		15		FV

								11/11/21		16		174.6		2021		11		11		16		FV

								11/11/21		17		188.99		2021		11		11		17		FV

								11/11/21		18		202.9		2021		11		11		18		FV

								11/11/21		19		234		2021		11		11		19		FV

								11/11/21		20		232.09		2021		11		11		20		FV

								11/11/21		21		218		2021		11		11		21		FV

								11/11/21		22		201		2021		11		11		22		V

								11/11/21		23		180.01		2021		11		11		23		V

								11/11/21		24		164.79		2021		11		11		24		V

								11/12/21		1		184.19		2021		11		12		1		V

								11/12/21		2		178.69		2021		11		12		2		V

								11/12/21		3		172.44		2021		11		12		3		V

								11/12/21		4		163.18		2021		11		12		4		V

								11/12/21		5		159.87		2021		11		12		5		V

								11/12/21		6		165.5		2021		11		12		6		V

								11/12/21		7		185.36		2021		11		12		7		V

								11/12/21		8		205.79		2021		11		12		8		FV

								11/12/21		9		211.05		2021		11		12		9		FV

								11/12/21		10		204		2021		11		12		10		FV

								11/12/21		11		197.79		2021		11		12		11		FV

								11/12/21		12		187.96		2021		11		12		12		FV

								11/12/21		13		187.32		2021		11		12		13		FV

								11/12/21		14		185.53		2021		11		12		14		FV

								11/12/21		15		184.86		2021		11		12		15		FV

								11/12/21		16		181.39		2021		11		12		16		FV

								11/12/21		17		185.09		2021		11		12		17		FV

								11/12/21		18		190		2021		11		12		18		FV

								11/12/21		19		206		2021		11		12		19		FV

								11/12/21		20		205		2021		11		12		20		FV

								11/12/21		21		185.68		2021		11		12		21		FV

								11/12/21		22		179.64		2021		11		12		22		V

								11/12/21		23		169.12		2021		11		12		23		V

								11/12/21		24		165		2021		11		12		24		V

								11/13/21		1		190		2021		11		13		1		V

								11/13/21		2		184.73		2021		11		13		2		V

								11/13/21		3		173.46		2021		11		13		3		V

								11/13/21		4		151.82		2021		11		13		4		V

								11/13/21		5		151.82		2021		11		13		5		V

								11/13/21		6		151.82		2021		11		13		6		V

								11/13/21		7		151.82		2021		11		13		7		V

								11/13/21		8		173.79		2021		11		13		8		FV

								11/13/21		9		173.99		2021		11		13		9		FV

								11/13/21		10		173.49		2021		11		13		10		FV

								11/13/21		11		173.89		2021		11		13		11		FV

								11/13/21		12		177.47		2021		11		13		12		FV

								11/13/21		13		177.5		2021		11		13		13		FV

								11/13/21		14		176.52		2021		11		13		14		FV

								11/13/21		15		176.52		2021		11		13		15		FV

								11/13/21		16		176.52		2021		11		13		16		FV

								11/13/21		17		180.6		2021		11		13		17		FV

								11/13/21		18		210		2021		11		13		18		FV

								11/13/21		19		220		2021		11		13		19		FV

								11/13/21		20		214		2021		11		13		20		FV

								11/13/21		21		202		2021		11		13		21		FV

								11/13/21		22		200.62		2021		11		13		22		V

								11/13/21		23		188.52		2021		11		13		23		V

								11/13/21		24		180.5		2021		11		13		24		V

								11/14/21		1		184.73		2021		11		14		1		V

								11/14/21		2		170.03		2021		11		14		2		V

								11/14/21		3		167.24		2021		11		14		3		V

								11/14/21		4		155.81		2021		11		14		4		V

								11/14/21		5		146.88		2021		11		14		5		V

								11/14/21		6		145		2021		11		14		6		V

								11/14/21		7		155.41		2021		11		14		7		V

								11/14/21		8		164.93		2021		11		14		8		FV

								11/14/21		9		160.54		2021		11		14		9		FV

								11/14/21		10		170.07		2021		11		14		10		FV

								11/14/21		11		177.2		2021		11		14		11		FV

								11/14/21		12		169.01		2021		11		14		12		FV

								11/14/21		13		180		2021		11		14		13		FV

								11/14/21		14		170.02		2021		11		14		14		FV

								11/14/21		15		158		2021		11		14		15		FV

								11/14/21		16		155.41		2021		11		14		16		FV

								11/14/21		17		157.7		2021		11		14		17		FV

								11/14/21		18		197.94		2021		11		14		18		FV

								11/14/21		19		204.47		2021		11		14		19		FV

								11/14/21		20		206.21		2021		11		14		20		FV

								11/14/21		21		200		2021		11		14		21		FV

								11/14/21		22		196		2021		11		14		22		V

								11/14/21		23		184.73		2021		11		14		23		V

								11/14/21		24		162		2021		11		14		24		V

								11/15/21		1		165.85		2021		11		15		1		V

								11/15/21		2		158.9		2021		11		15		2		V

								11/15/21		3		155.81		2021		11		15		3		V

								11/15/21		4		151.35		2021		11		15		4		V

								11/15/21		5		157.06		2021		11		15		5		V

								11/15/21		6		163.92		2021		11		15		6		V

								11/15/21		7		191.12		2021		11		15		7		V

								11/15/21		8		212.3		2021		11		15		8		FV

								11/15/21		9		214.87		2021		11		15		9		FV

								11/15/21		10		196		2021		11		15		10		FV

								11/15/21		11		179.84		2021		11		15		11		FV

								11/15/21		12		150		2021		11		15		12		FV

								11/15/21		13		145.64		2021		11		15		13		FV

								11/15/21		14		146.13		2021		11		15		14		FV

								11/15/21		15		147		2021		11		15		15		FV

								11/15/21		16		155.01		2021		11		15		16		FV

								11/15/21		17		171.49		2021		11		15		17		FV

								11/15/21		18		200		2021		11		15		18		FV

								11/15/21		19		220		2021		11		15		19		FV

								11/15/21		20		230.3		2021		11		15		20		FV

								11/15/21		21		235		2021		11		15		21		FV

								11/15/21		22		217.79		2021		11		15		22		V

								11/15/21		23		195.48		2021		11		15		23		V

								11/15/21		24		180.31		2021		11		15		24		V

								11/16/21		1		182.52		2021		11		16		1		V

								11/16/21		2		167.37		2021		11		16		2		V

								11/16/21		3		162.84		2021		11		16		3		V

								11/16/21		4		160.25		2021		11		16		4		V

								11/16/21		5		161.13		2021		11		16		5		V

								11/16/21		6		176.1		2021		11		16		6		V

								11/16/21		7		193.33		2021		11		16		7		V

								11/16/21		8		199.71		2021		11		16		8		FV

								11/16/21		9		205		2021		11		16		9		FV

								11/16/21		10		203.77		2021		11		16		10		FV

								11/16/21		11		193.22		2021		11		16		11		FV

								11/16/21		12		180.3		2021		11		16		12		FV

								11/16/21		13		186.54		2021		11		16		13		FV

								11/16/21		14		189.81		2021		11		16		14		FV

								11/16/21		15		175		2021		11		16		15		FV

								11/16/21		16		180		2021		11		16		16		FV

								11/16/21		17		192.65		2021		11		16		17		FV

								11/16/21		18		209.8		2021		11		16		18		FV

								11/16/21		19		236.08		2021		11		16		19		FV

								11/16/21		20		250		2021		11		16		20		FV

								11/16/21		21		250		2021		11		16		21		FV

								11/16/21		22		220.38		2021		11		16		22		V

								11/16/21		23		196.62		2021		11		16		23		V

								11/16/21		24		189		2021		11		16		24		V

								11/17/21		1		194.01		2021		11		17		1		V

								11/17/21		2		185.68		2021		11		17		2		V

								11/17/21		3		180		2021		11		17		3		V

								11/17/21		4		164.52		2021		11		17		4		V

								11/17/21		5		163.22		2021		11		17		5		V

								11/17/21		6		166.73		2021		11		17		6		V

								11/17/21		7		188.73		2021		11		17		7		V

								11/17/21		8		226.53		2021		11		17		8		FV

								11/17/21		9		232.9		2021		11		17		9		FV

								11/17/21		10		212.08		2021		11		17		10		FV

								11/17/21		11		183.23		2021		11		17		11		FV

								11/17/21		12		165.17		2021		11		17		12		FV

								11/17/21		13		165.07		2021		11		17		13		FV

								11/17/21		14		165.17		2021		11		17		14		FV

								11/17/21		15		163.41		2021		11		17		15		FV

								11/17/21		16		165.17		2021		11		17		16		FV

								11/17/21		17		184		2021		11		17		17		FV

								11/17/21		18		208.51		2021		11		17		18		FV

								11/17/21		19		240.08		2021		11		17		19		FV

								11/17/21		20		249.9		2021		11		17		20		FV

								11/17/21		21		235		2021		11		17		21		FV

								11/17/21		22		220		2021		11		17		22		V

								11/17/21		23		215		2021		11		17		23		V

								11/17/21		24		202.08		2021		11		17		24		V

								11/18/21		1		221.44		2021		11		18		1		V

								11/18/21		2		215.16		2021		11		18		2		V

								11/18/21		3		205		2021		11		18		3		V

								11/18/21		4		190		2021		11		18		4		V

								11/18/21		5		177.63		2021		11		18		5		V

								11/18/21		6		200		2021		11		18		6		V

								11/18/21		7		198.18		2021		11		18		7		V

								11/18/21		8		220.55		2021		11		18		8		FV

								11/18/21		9		234.13		2021		11		18		9		FV

								11/18/21		10		230		2021		11		18		10		FV

								11/18/21		11		210		2021		11		18		11		FV

								11/18/21		12		200.33		2021		11		18		12		FV

								11/18/21		13		215.16		2021		11		18		13		FV

								11/18/21		14		219.83		2021		11		18		14		FV

								11/18/21		15		222.26		2021		11		18		15		FV

								11/18/21		16		232.92		2021		11		18		16		FV

								11/18/21		17		242.51		2021		11		18		17		FV

								11/18/21		18		258		2021		11		18		18		FV

								11/18/21		19		263.12		2021		11		18		19		FV

								11/18/21		20		263.12		2021		11		18		20		FV

								11/18/21		21		263.12		2021		11		18		21		FV

								11/18/21		22		250		2021		11		18		22		V

								11/18/21		23		240.22		2021		11		18		23		V

								11/18/21		24		230.16		2021		11		18		24		V

								11/19/21		1		220.05		2021		11		19		1		V

								11/19/21		2		215.57		2021		11		19		2		V

								11/19/21		3		213.26		2021		11		19		3		V

								11/19/21		4		198		2021		11		19		4		V

								11/19/21		5		199.67		2021		11		19		5		V

								11/19/21		6		214.33		2021		11		19		6		V

								11/19/21		7		225.39		2021		11		19		7		V

								11/19/21		8		228.26		2021		11		19		8		FV

								11/19/21		9		240.67		2021		11		19		9		FV

								11/19/21		10		232.38		2021		11		19		10		FV

								11/19/21		11		225.38		2021		11		19		11		FV

								11/19/21		12		222.44		2021		11		19		12		FV

								11/19/21		13		225.38		2021		11		19		13		FV

								11/19/21		14		225.38		2021		11		19		14		FV

								11/19/21		15		225.18		2021		11		19		15		FV

								11/19/21		16		225.79		2021		11		19		16		FV

								11/19/21		17		231.75		2021		11		19		17		FV

								11/19/21		18		243.75		2021		11		19		18		FV

								11/19/21		19		265.16		2021		11		19		19		FV

								11/19/21		20		266.08		2021		11		19		20		FV

								11/19/21		21		256.16		2021		11		19		21		FV

								11/19/21		22		231.04		2021		11		19		22		V

								11/19/21		23		226.5		2021		11		19		23		V

								11/19/21		24		225.79		2021		11		19		24		V

								11/20/21		1		202.8		2021		11		20		1		V

								11/20/21		2		199		2021		11		20		2		V

								11/20/21		3		199		2021		11		20		3		V

								11/20/21		4		191.65		2021		11		20		4		V

								11/20/21		5		188		2021		11		20		5		V

								11/20/21		6		189.81		2021		11		20		6		V

								11/20/21		7		194.75		2021		11		20		7		V

								11/20/21		8		199		2021		11		20		8		FV

								11/20/21		9		199		2021		11		20		9		FV

								11/20/21		10		213.74		2021		11		20		10		FV

								11/20/21		11		220.68		2021		11		20		11		FV

								11/20/21		12		217.9		2021		11		20		12		FV

								11/20/21		13		224.6		2021		11		20		13		FV

								11/20/21		14		214.72		2021		11		20		14		FV

								11/20/21		15		210.8		2021		11		20		15		FV

								11/20/21		16		218.59		2021		11		20		16		FV

								11/20/21		17		230		2021		11		20		17		FV

								11/20/21		18		230		2021		11		20		18		FV

								11/20/21		19		250		2021		11		20		19		FV

								11/20/21		20		255.82		2021		11		20		20		FV

								11/20/21		21		260		2021		11		20		21		FV

								11/20/21		22		249.19		2021		11		20		22		V

								11/20/21		23		240.01		2021		11		20		23		V

								11/20/21		24		244		2021		11		20		24		V

								11/21/21		1		269.66		2021		11		21		1		V

								11/21/21		2		250.01		2021		11		21		2		V

								11/21/21		3		239.32		2021		11		21		3		V

								11/21/21		4		233.73		2021		11		21		4		V

								11/21/21		5		230.13		2021		11		21		5		V

								11/21/21		6		228.34		2021		11		21		6		V

								11/21/21		7		218.59		2021		11		21		7		V

								11/21/21		8		213.73		2021		11		21		8		FV

								11/21/21		9		212.07		2021		11		21		9		FV

								11/21/21		10		223.77		2021		11		21		10		FV

								11/21/21		11		224.13		2021		11		21		11		FV

								11/21/21		12		221.63		2021		11		21		12		FV

								11/21/21		13		222.37		2021		11		21		13		FV

								11/21/21		14		213.73		2021		11		21		14		FV

								11/21/21		15		207.92		2021		11		21		15		FV

								11/21/21		16		207.79		2021		11		21		16		FV

								11/21/21		17		220		2021		11		21		17		FV

								11/21/21		18		240		2021		11		21		18		FV

								11/21/21		19		253.24		2021		11		21		19		FV

								11/21/21		20		257.63		2021		11		21		20		FV

								11/21/21		21		245.51		2021		11		21		21		FV

								11/21/21		22		239.32		2021		11		21		22		V

								11/21/21		23		224.44		2021		11		21		23		V

								11/21/21		24		213.73		2021		11		21		24		V

								11/22/21		1		229.01		2021		11		22		1		V

								11/22/21		2		218.01		2021		11		22		2		V

								11/22/21		3		199		2021		11		22		3		V

								11/22/21		4		198.6		2021		11		22		4		V

								11/22/21		5		194.51		2021		11		22		5		V

								11/22/21		6		202.7		2021		11		22		6		V

								11/22/21		7		240		2021		11		22		7		V

								11/22/21		8		250		2021		11		22		8		FV

								11/22/21		9		256.67		2021		11		22		9		FV

								11/22/21		10		254		2021		11		22		10		FV

								11/22/21		11		248.01		2021		11		22		11		FV

								11/22/21		12		245.51		2021		11		22		12		FV

								11/22/21		13		247.6		2021		11		22		13		FV

								11/22/21		14		243.44		2021		11		22		14		FV

								11/22/21		15		240.01		2021		11		22		15		FV

								11/22/21		16		240.01		2021		11		22		16		FV

								11/22/21		17		240.11		2021		11		22		17		FV

								11/22/21		18		247.7		2021		11		22		18		FV

								11/22/21		19		259.37		2021		11		22		19		FV

								11/22/21		20		264.22		2021		11		22		20		FV

								11/22/21		21		264.7		2021		11		22		21		FV

								11/22/21		22		240.72		2021		11		22		22		V

								11/22/21		23		228.85		2021		11		22		23		V

								11/22/21		24		223.42		2021		11		22		24		V

								11/23/21		1		215		2021		11		23		1		V

								11/23/21		2		203.98		2021		11		23		2		V

								11/23/21		3		199		2021		11		23		3		V

								11/23/21		4		193.06		2021		11		23		4		V

								11/23/21		5		190.83		2021		11		23		5		V

								11/23/21		6		199.8		2021		11		23		6		V

								11/23/21		7		213.01		2021		11		23		7		V

								11/23/21		8		224.82		2021		11		23		8		FV

								11/23/21		9		226		2021		11		23		9		FV

								11/23/21		10		225.35		2021		11		23		10		FV

								11/23/21		11		221.21		2021		11		23		11		FV

								11/23/21		12		218.01		2021		11		23		12		FV

								11/23/21		13		217.42		2021		11		23		13		FV

								11/23/21		14		217.42		2021		11		23		14		FV

								11/23/21		15		217.22		2021		11		23		15		FV

								11/23/21		16		221		2021		11		23		16		FV

								11/23/21		17		225.81		2021		11		23		17		FV

								11/23/21		18		238.18		2021		11		23		18		FV

								11/23/21		19		262		2021		11		23		19		FV

								11/23/21		20		269.3		2021		11		23		20		FV

								11/23/21		21		277.77		2021		11		23		21		FV

								11/23/21		22		265.14		2021		11		23		22		V

								11/23/21		23		239.05		2021		11		23		23		V

								11/23/21		24		233.42		2021		11		23		24		V

								11/24/21		1		230.06		2021		11		24		1		V

								11/24/21		2		215		2021		11		24		2		V

								11/24/21		3		204.45		2021		11		24		3		V

								11/24/21		4		194.34		2021		11		24		4		V

								11/24/21		5		194.01		2021		11		24		5		V

								11/24/21		6		213.14		2021		11		24		6		V

								11/24/21		7		236.48		2021		11		24		7		V

								11/24/21		8		259.33		2021		11		24		8		FV

								11/24/21		9		265		2021		11		24		9		FV

								11/24/21		10		257.8		2021		11		24		10		FV

								11/24/21		11		239.45		2021		11		24		11		FV

								11/24/21		12		230.3		2021		11		24		12		FV

								11/24/21		13		227.42		2021		11		24		13		FV

								11/24/21		14		222.36		2021		11		24		14		FV

								11/24/21		15		209.45		2021		11		24		15		FV

								11/24/21		16		200.75		2021		11		24		16		FV

								11/24/21		17		211.77		2021		11		24		17		FV

								11/24/21		18		222.36		2021		11		24		18		FV

								11/24/21		19		236.48		2021		11		24		19		FV

								11/24/21		20		245		2021		11		24		20		FV

								11/24/21		21		248.33		2021		11		24		21		FV

								11/24/21		22		236.44		2021		11		24		22		V

								11/24/21		23		212.72		2021		11		24		23		V

								11/24/21		24		204.45		2021		11		24		24		V

								11/25/21		1		227.32		2021		11		25		1		V

								11/25/21		2		218.54		2021		11		25		2		V

								11/25/21		3		207.54		2021		11		25		3		V

								11/25/21		4		201.28		2021		11		25		4		V

								11/25/21		5		204.01		2021		11		25		5		V

								11/25/21		6		216.5		2021		11		25		6		V

								11/25/21		7		221.22		2021		11		25		7		V

								11/25/21		8		236.48		2021		11		25		8		FV

								11/25/21		9		250		2021		11		25		9		FV

								11/25/21		10		250		2021		11		25		10		FV

								11/25/21		11		237.44		2021		11		25		11		FV

								11/25/21		12		230		2021		11		25		12		FV

								11/25/21		13		223.81		2021		11		25		13		FV

								11/25/21		14		220.3		2021		11		25		14		FV

								11/25/21		15		215.01		2021		11		25		15		FV

								11/25/21		16		210.75		2021		11		25		16		FV

								11/25/21		17		221.77		2021		11		25		17		FV

								11/25/21		18		232.36		2021		11		25		18		FV

								11/25/21		19		250		2021		11		25		19		FV

								11/25/21		20		255		2021		11		25		20		FV

								11/25/21		21		256.94		2021		11		25		21		FV

								11/25/21		22		248.48		2021		11		25		22		V

								11/25/21		23		229.11		2021		11		25		23		V

								11/25/21		24		218.15		2021		11		25		24		V

								11/26/21		1		240		2021		11		26		1		V

								11/26/21		2		231.06		2021		11		26		2		V

								11/26/21		3		220.95		2021		11		26		3		V

								11/26/21		4		204.51		2021		11		26		4		V

								11/26/21		5		195.09		2021		11		26		5		V

								11/26/21		6		216.36		2021		11		26		6		V

								11/26/21		7		225.22		2021		11		26		7		V

								11/26/21		8		237		2021		11		26		8		FV

								11/26/21		9		246.41		2021		11		26		9		FV

								11/26/21		10		242.52		2021		11		26		10		FV

								11/26/21		11		233.61		2021		11		26		11		FV

								11/26/21		12		225.01		2021		11		26		12		FV

								11/26/21		13		221.36		2021		11		26		13		FV

								11/26/21		14		218.42		2021		11		26		14		FV

								11/26/21		15		195.09		2021		11		26		15		FV

								11/26/21		16		194.34		2021		11		26		16		FV

								11/26/21		17		223.31		2021		11		26		17		FV

								11/26/21		18		240		2021		11		26		18		FV

								11/26/21		19		250		2021		11		26		19		FV

								11/26/21		20		251.32		2021		11		26		20		FV

								11/26/21		21		250		2021		11		26		21		FV

								11/26/21		22		241.16		2021		11		26		22		V

								11/26/21		23		233.45		2021		11		26		23		V

								11/26/21		24		226.05		2021		11		26		24		V

								11/27/21		1		223.31		2021		11		27		1		V

								11/27/21		2		218.86		2021		11		27		2		V

								11/27/21		3		210.36		2021		11		27		3		V

								11/27/21		4		193.82		2021		11		27		4		V

								11/27/21		5		178.56		2021		11		27		5		V

								11/27/21		6		173.67		2021		11		27		6		V

								11/27/21		7		174.07		2021		11		27		7		V

								11/27/21		8		202.86		2021		11		27		8		FV

								11/27/21		9		210		2021		11		27		9		FV

								11/27/21		10		219.45		2021		11		27		10		FV

								11/27/21		11		218.86		2021		11		27		11		FV

								11/27/21		12		205.01		2021		11		27		12		FV

								11/27/21		13		173.87		2021		11		27		13		FV

								11/27/21		14		173.67		2021		11		27		14		FV

								11/27/21		15		173.47		2021		11		27		15		FV

								11/27/21		16		171.77		2021		11		27		16		FV

								11/27/21		17		192.81		2021		11		27		17		FV

								11/27/21		18		223.86		2021		11		27		18		FV

								11/27/21		19		243.63		2021		11		27		19		FV

								11/27/21		20		240		2021		11		27		20		FV

								11/27/21		21		238.43		2021		11		27		21		FV

								11/27/21		22		223.86		2021		11		27		22		V

								11/27/21		23		216.27		2021		11		27		23		V

								11/27/21		24		204		2021		11		27		24		V

								11/28/21		1		210.02		2021		11		28		1		V

								11/28/21		2		195.85		2021		11		28		2		V

								11/28/21		3		188.12		2021		11		28		3		V

								11/28/21		4		181.2		2021		11		28		4		V

								11/28/21		5		176		2021		11		28		5		V

								11/28/21		6		174.5		2021		11		28		6		V

								11/28/21		7		181.4		2021		11		28		7		V

								11/28/21		8		184.77		2021		11		28		8		FV

								11/28/21		9		185.99		2021		11		28		9		FV

								11/28/21		10		199.99		2021		11		28		10		FV

								11/28/21		11		203.01		2021		11		28		11		FV

								11/28/21		12		204		2021		11		28		12		FV

								11/28/21		13		192.79		2021		11		28		13		FV

								11/28/21		14		192.81		2021		11		28		14		FV

								11/28/21		15		192.79		2021		11		28		15		FV

								11/28/21		16		189.53		2021		11		28		16		FV

								11/28/21		17		194.06		2021		11		28		17		FV

								11/28/21		18		229.9		2021		11		28		18		FV

								11/28/21		19		247.94		2021		11		28		19		FV

								11/28/21		20		240.06		2021		11		28		20		FV

								11/28/21		21		232.08		2021		11		28		21		FV

								11/28/21		22		231.39		2021		11		28		22		V

								11/28/21		23		211.71		2021		11		28		23		V

								11/28/21		24		194.06		2021		11		28		24		V

								11/29/21		1		199.5		2021		11		29		1		V

								11/29/21		2		192.53		2021		11		29		2		V

								11/29/21		3		107.49		2021		11		29		3		V

								11/29/21		4		99.94		2021		11		29		4		V

								11/29/21		5		100.11		2021		11		29		5		V

								11/29/21		6		189		2021		11		29		6		V

								11/29/21		7		192.8		2021		11		29		7		V

								11/29/21		8		219.29		2021		11		29		8		FV

								11/29/21		9		227.69		2021		11		29		9		FV

								11/29/21		10		231.39		2021		11		29		10		FV

								11/29/21		11		227.2		2021		11		29		11		FV

								11/29/21		12		216.69		2021		11		29		12		FV

								11/29/21		13		215.39		2021		11		29		13		FV

								11/29/21		14		216.69		2021		11		29		14		FV

								11/29/21		15		215.09		2021		11		29		15		FV

								11/29/21		16		227.3		2021		11		29		16		FV

								11/29/21		17		234.34		2021		11		29		17		FV

								11/29/21		18		245.05		2021		11		29		18		FV

								11/29/21		19		265.9		2021		11		29		19		FV

								11/29/21		20		270		2021		11		29		20		FV

								11/29/21		21		290		2021		11		29		21		FV

								11/29/21		22		270		2021		11		29		22		V

								11/29/21		23		258.85		2021		11		29		23		V

								11/29/21		24		247.69		2021		11		29		24		V

								11/30/21		1		281.29		2021		11		30		1		V

								11/30/21		2		270		2021		11		30		2		V

								11/30/21		3		242.76		2021		11		30		3		V

								11/30/21		4		238.36		2021		11		30		4		V

								11/30/21		5		233.37		2021		11		30		5		V

								11/30/21		6		240.46		2021		11		30		6		V

								11/30/21		7		272.21		2021		11		30		7		V

								11/30/21		8		292.88		2021		11		30		8		FV

								11/30/21		9		299.38		2021		11		30		9		FV

								11/30/21		10		298.87		2021		11		30		10		FV

								11/30/21		11		294.38		2021		11		30		11		FV

								11/30/21		12		283.41		2021		11		30		12		FV

								11/30/21		13		270		2021		11		30		13		FV

								11/30/21		14		270		2021		11		30		14		FV

								11/30/21		15		271.02		2021		11		30		15		FV

								11/30/21		16		272.21		2021		11		30		16		FV

								11/30/21		17		282.04		2021		11		30		17		FV

								11/30/21		18		300		2021		11		30		18		FV

								11/30/21		19		309.3		2021		11		30		19		FV

								11/30/21		20		302.6		2021		11		30		20		FV

								11/30/21		21		300.6		2021		11		30		21		FV

								11/30/21		22		299.8		2021		11		30		22		V

								11/30/21		23		281.34		2021		11		30		23		V

								11/30/21		24		254.97		2021		11		30		24		V

								12/1/21		1		289.1		2021		12		1		1		V

								12/1/21		2		259.05		2021		12		1		2		V

								12/1/21		3		246.25		2021		12		1		3		V

								12/1/21		4		232.97		2021		12		1		4		V

								12/1/21		5		200.3		2021		12		1		5		V

								12/1/21		6		200		2021		12		1		6		V

								12/1/21		7		244		2021		12		1		7		V

								12/1/21		8		273.73		2021		12		1		8		FV

								12/1/21		9		280.1		2021		12		1		9		FV

								12/1/21		10		260		2021		12		1		10		FV

								12/1/21		11		248		2021		12		1		11		FV

								12/1/21		12		243.9		2021		12		1		12		FV

								12/1/21		13		241.1		2021		12		1		13		FV

								12/1/21		14		237.9		2021		12		1		14		FV

								12/1/21		15		232.9		2021		12		1		15		FV

								12/1/21		16		237.9		2021		12		1		16		FV

								12/1/21		17		241.1		2021		12		1		17		FV

								12/1/21		18		248.25		2021		12		1		18		FV

								12/1/21		19		267.9		2021		12		1		19		FV

								12/1/21		20		280.1		2021		12		1		20		FV

								12/1/21		21		280.57		2021		12		1		21		FV

								12/1/21		22		254		2021		12		1		22		V

								12/1/21		23		241.1		2021		12		1		23		V

								12/1/21		24		192.81		2021		12		1		24		V

								12/2/21		1		231.1		2021		12		2		1		V

								12/2/21		2		200.01		2021		12		2		2		V

								12/2/21		3		192.79		2021		12		2		3		V

								12/2/21		4		190.28		2021		12		2		4		V

								12/2/21		5		172.29		2021		12		2		5		V

								12/2/21		6		186.69		2021		12		2		6		V

								12/2/21		7		192.81		2021		12		2		7		V

								12/2/21		8		239.63		2021		12		2		8		FV

								12/2/21		9		250.98		2021		12		2		9		FV

								12/2/21		10		250.1		2021		12		2		10		FV

								12/2/21		11		232.25		2021		12		2		11		FV

								12/2/21		12		192.81		2021		12		2		12		FV

								12/2/21		13		190.78		2021		12		2		13		FV

								12/2/21		14		183.13		2021		12		2		14		FV

								12/2/21		15		171.3		2021		12		2		15		FV

								12/2/21		16		182.93		2021		12		2		16		FV

								12/2/21		17		192.81		2021		12		2		17		FV

								12/2/21		18		248.1		2021		12		2		18		FV

								12/2/21		19		261		2021		12		2		19		FV

								12/2/21		20		273.47		2021		12		2		20		FV

								12/2/21		21		277.98		2021		12		2		21		FV

								12/2/21		22		276.51		2021		12		2		22		V

								12/2/21		23		256.1		2021		12		2		23		V

								12/2/21		24		250		2021		12		2		24		V

								12/3/21		1		243		2021		12		3		1		V

								12/3/21		2		213.58		2021		12		3		2		V

								12/3/21		3		198.57		2021		12		3		3		V

								12/3/21		4		195		2021		12		3		4		V

								12/3/21		5		194.06		2021		12		3		5		V

								12/3/21		6		198.57		2021		12		3		6		V

								12/3/21		7		208		2021		12		3		7		V

								12/3/21		8		235		2021		12		3		8		FV

								12/3/21		9		250.02		2021		12		3		9		FV

								12/3/21		10		248.35		2021		12		3		10		FV

								12/3/21		11		224.82		2021		12		3		11		FV

								12/3/21		12		208.21		2021		12		3		12		FV

								12/3/21		13		202.42		2021		12		3		13		FV

								12/3/21		14		197.78		2021		12		3		14		FV

								12/3/21		15		194.06		2021		12		3		15		FV

								12/3/21		16		200		2021		12		3		16		FV

								12/3/21		17		222.57		2021		12		3		17		FV

								12/3/21		18		258		2021		12		3		18		FV

								12/3/21		19		272.98		2021		12		3		19		FV

								12/3/21		20		271.96		2021		12		3		20		FV

								12/3/21		21		271.85		2021		12		3		21		FV

								12/3/21		22		263.36		2021		12		3		22		V

								12/3/21		23		238.69		2021		12		3		23		V

								12/3/21		24		216.68		2021		12		3		24		V

								12/4/21		1		240.53		2021		12		4		1		V

								12/4/21		2		222		2021		12		4		2		V

								12/4/21		3		201.5		2021		12		4		3		V

								12/4/21		4		185		2021		12		4		4		V

								12/4/21		5		185.01		2021		12		4		5		V

								12/4/21		6		183.79		2021		12		4		6		V

								12/4/21		7		187.6		2021		12		4		7		V

								12/4/21		8		205		2021		12		4		8		FV

								12/4/21		9		221		2021		12		4		9		FV

								12/4/21		10		230.43		2021		12		4		10		FV

								12/4/21		11		230.65		2021		12		4		11		FV

								12/4/21		12		227.73		2021		12		4		12		FV

								12/4/21		13		229.92		2021		12		4		13		FV

								12/4/21		14		222		2021		12		4		14		FV

								12/4/21		15		218.73		2021		12		4		15		FV

								12/4/21		16		210		2021		12		4		16		FV

								12/4/21		17		222		2021		12		4		17		FV

								12/4/21		18		243.05		2021		12		4		18		FV

								12/4/21		19		250		2021		12		4		19		FV

								12/4/21		20		248		2021		12		4		20		FV

								12/4/21		21		241.93		2021		12		4		21		FV

								12/4/21		22		248		2021		12		4		22		V

								12/4/21		23		230.23		2021		12		4		23		V

								12/4/21		24		217.45		2021		12		4		24		V

								12/5/21		1		175.4		2021		12		5		1		V

								12/5/21		2		104.99		2021		12		5		2		V

								12/5/21		3		82		2021		12		5		3		V

								12/5/21		4		10		2021		12		5		4		V

								12/5/21		5		5		2021		12		5		5		V

								12/5/21		6		2.67		2021		12		5		6		V

								12/5/21		7		3.76		2021		12		5		7		V

								12/5/21		8		10		2021		12		5		8		FV

								12/5/21		9		80		2021		12		5		9		FV

								12/5/21		10		87.5		2021		12		5		10		FV

								12/5/21		11		82.5		2021		12		5		11		FV

								12/5/21		12		40		2021		12		5		12		FV

								12/5/21		13		20.1		2021		12		5		13		FV

								12/5/21		14		23.08		2021		12		5		14		FV

								12/5/21		15		20.5		2021		12		5		15		FV

								12/5/21		16		10.41		2021		12		5		16		FV

								12/5/21		17		80		2021		12		5		17		FV

								12/5/21		18		176.69		2021		12		5		18		FV

								12/5/21		19		219.85		2021		12		5		19		FV

								12/5/21		20		240		2021		12		5		20		FV

								12/5/21		21		250.47		2021		12		5		21		FV

								12/5/21		22		251.65		2021		12		5		22		V

								12/5/21		23		245.05		2021		12		5		23		V

								12/5/21		24		225.72		2021		12		5		24		V

								12/6/21		1		204.44		2021		12		6		1		V

								12/6/21		2		194.06		2021		12		6		2		V

								12/6/21		3		192.79		2021		12		6		3		V

								12/6/21		4		190.53		2021		12		6		4		V

								12/6/21		5		192.79		2021		12		6		5		V

								12/6/21		6		192.79		2021		12		6		6		V

								12/6/21		7		192.79		2021		12		6		7		V

								12/6/21		8		189.17		2021		12		6		8		FV

								12/6/21		9		189.07		2021		12		6		9		FV

								12/6/21		10		190		2021		12		6		10		FV

								12/6/21		11		192.79		2021		12		6		11		FV

								12/6/21		12		192.79		2021		12		6		12		FV

								12/6/21		13		190.53		2021		12		6		13		FV

								12/6/21		14		192.79		2021		12		6		14		FV

								12/6/21		15		197		2021		12		6		15		FV

								12/6/21		16		210.91		2021		12		6		16		FV

								12/6/21		17		230.29		2021		12		6		17		FV

								12/6/21		18		248		2021		12		6		18		FV

								12/6/21		19		257.59		2021		12		6		19		FV

								12/6/21		20		263.01		2021		12		6		20		FV

								12/6/21		21		273.61		2021		12		6		21		FV

								12/6/21		22		250		2021		12		6		22		V

								12/6/21		23		240		2021		12		6		23		V

								12/6/21		24		226.05		2021		12		6		24		V

								12/7/21		1		221.12		2021		12		7		1		V

								12/7/21		2		198.02		2021		12		7		2		V

								12/7/21		3		197.88		2021		12		7		3		V

								12/7/21		4		197.83		2021		12		7		4		V

								12/7/21		5		197.73		2021		12		7		5		V

								12/7/21		6		216.9		2021		12		7		6		V

								12/7/21		7		215.01		2021		12		7		7		V

								12/7/21		8		232.43		2021		12		7		8		FV

								12/7/21		9		237.21		2021		12		7		9		FV

								12/7/21		10		235.97		2021		12		7		10		FV

								12/7/21		11		225		2021		12		7		11		FV

								12/7/21		12		218		2021		12		7		12		FV

								12/7/21		13		207.31		2021		12		7		13		FV

								12/7/21		14		193.99		2021		12		7		14		FV

								12/7/21		15		192.06		2021		12		7		15		FV

								12/7/21		16		192.06		2021		12		7		16		FV

								12/7/21		17		192.06		2021		12		7		17		FV

								12/7/21		18		210		2021		12		7		18		FV

								12/7/21		19		224.57		2021		12		7		19		FV

								12/7/21		20		232.23		2021		12		7		20		FV

								12/7/21		21		235.97		2021		12		7		21		FV

								12/7/21		22		223.71		2021		12		7		22		V

								12/7/21		23		200		2021		12		7		23		V

								12/7/21		24		186.28		2021		12		7		24		V

								12/8/21		1		176		2021		12		8		1		V

								12/8/21		2		113.01		2021		12		8		2		V

								12/8/21		3		104.78		2021		12		8		3		V

								12/8/21		4		34.99		2021		12		8		4		V

								12/8/21		5		14.98		2021		12		8		5		V

								12/8/21		6		14		2021		12		8		6		V

								12/8/21		7		25		2021		12		8		7		V

								12/8/21		8		25		2021		12		8		8		FV

								12/8/21		9		63.13		2021		12		8		9		FV

								12/8/21		10		50.69		2021		12		8		10		FV

								12/8/21		11		94.99		2021		12		8		11		FV

								12/8/21		12		20		2021		12		8		12		FV

								12/8/21		13		14.98		2021		12		8		13		FV

								12/8/21		14		50.69		2021		12		8		14		FV

								12/8/21		15		90		2021		12		8		15		FV

								12/8/21		16		80.1		2021		12		8		16		FV

								12/8/21		17		140		2021		12		8		17		FV

								12/8/21		18		175.45		2021		12		8		18		FV

								12/8/21		19		197.47		2021		12		8		19		FV

								12/8/21		20		231.51		2021		12		8		20		FV

								12/8/21		21		238.75		2021		12		8		21		FV

								12/8/21		22		237.5		2021		12		8		22		V

								12/8/21		23		220		2021		12		8		23		V

								12/8/21		24		196.42		2021		12		8		24		V

								12/9/21		1		205.75		2021		12		9		1		V

								12/9/21		2		180		2021		12		9		2		V

								12/9/21		3		176.53		2021		12		9		3		V

								12/9/21		4		175.2		2021		12		9		4		V

								12/9/21		5		175.1		2021		12		9		5		V

								12/9/21		6		176.53		2021		12		9		6		V

								12/9/21		7		186.9		2021		12		9		7		V

								12/9/21		8		237.05		2021		12		9		8		FV

								12/9/21		9		249.43		2021		12		9		9		FV

								12/9/21		10		246.27		2021		12		9		10		FV

								12/9/21		11		242.56		2021		12		9		11		FV

								12/9/21		12		223.52		2021		12		9		12		FV

								12/9/21		13		212.13		2021		12		9		13		FV

								12/9/21		14		210		2021		12		9		14		FV

								12/9/21		15		210		2021		12		9		15		FV

								12/9/21		16		219.44		2021		12		9		16		FV

								12/9/21		17		232		2021		12		9		17		FV

								12/9/21		18		242.87		2021		12		9		18		FV

								12/9/21		19		250.01		2021		12		9		19		FV

								12/9/21		20		250.4		2021		12		9		20		FV

								12/9/21		21		252.59		2021		12		9		21		FV

								12/9/21		22		239.45		2021		12		9		22		V

								12/9/21		23		220.44		2021		12		9		23		V

								12/9/21		24		187.52		2021		12		9		24		V

								12/10/21		1		182.06		2021		12		10		1		V

								12/10/21		2		177		2021		12		10		2		V

								12/10/21		3		129.7		2021		12		10		3		V

								12/10/21		4		99.9		2021		12		10		4		V

								12/10/21		5		98.13		2021		12		10		5		V

								12/10/21		6		127		2021		12		10		6		V

								12/10/21		7		180.6		2021		12		10		7		V

								12/10/21		8		215.4		2021		12		10		8		FV

								12/10/21		9		245.94		2021		12		10		9		FV

								12/10/21		10		247.65		2021		12		10		10		FV

								12/10/21		11		246.75		2021		12		10		11		FV

								12/10/21		12		233.49		2021		12		10		12		FV

								12/10/21		13		216.34		2021		12		10		13		FV

								12/10/21		14		215.1		2021		12		10		14		FV

								12/10/21		15		215		2021		12		10		15		FV

								12/10/21		16		215.4		2021		12		10		16		FV

								12/10/21		17		236.05		2021		12		10		17		FV

								12/10/21		18		248.06		2021		12		10		18		FV

								12/10/21		19		253		2021		12		10		19		FV

								12/10/21		20		260		2021		12		10		20		FV

								12/10/21		21		262.16		2021		12		10		21		FV

								12/10/21		22		243.61		2021		12		10		22		V

								12/10/21		23		236.43		2021		12		10		23		V

								12/10/21		24		217		2021		12		10		24		V

								12/11/21		1		221.11		2021		12		11		1		V

								12/11/21		2		213.53		2021		12		11		2		V

								12/11/21		3		208.03		2021		12		11		3		V

								12/11/21		4		202		2021		12		11		4		V

								12/11/21		5		201.6		2021		12		11		5		V

								12/11/21		6		206.7		2021		12		11		6		V

								12/11/21		7		208.42		2021		12		11		7		V

								12/11/21		8		201.9		2021		12		11		8		FV

								12/11/21		9		208.42		2021		12		11		9		FV

								12/11/21		10		216.18		2021		12		11		10		FV

								12/11/21		11		215.17		2021		12		11		11		FV

								12/11/21		12		229.33		2021		12		11		12		FV

								12/11/21		13		240.01		2021		12		11		13		FV

								12/11/21		14		250		2021		12		11		14		FV

								12/11/21		15		240.77		2021		12		11		15		FV

								12/11/21		16		246.92		2021		12		11		16		FV

								12/11/21		17		260.83		2021		12		11		17		FV

								12/11/21		18		281.59		2021		12		11		18		FV

								12/11/21		19		292		2021		12		11		19		FV

								12/11/21		20		290		2021		12		11		20		FV

								12/11/21		21		285		2021		12		11		21		FV

								12/11/21		22		286		2021		12		11		22		V

								12/11/21		23		277.24		2021		12		11		23		V

								12/11/21		24		266.03		2021		12		11		24		V

								12/12/21		1		263.07		2021		12		12		1		V

								12/12/21		2		251.21		2021		12		12		2		V

								12/12/21		3		244.78		2021		12		12		3		V

								12/12/21		4		229.29		2021		12		12		4		V

								12/12/21		5		218.01		2021		12		12		5		V

								12/12/21		6		222.7		2021		12		12		6		V

								12/12/21		7		232.17		2021		12		12		7		V

								12/12/21		8		250.2		2021		12		12		8		FV

								12/12/21		9		242.34		2021		12		12		9		FV

								12/12/21		10		257.82		2021		12		12		10		FV

								12/12/21		11		251.21		2021		12		12		11		FV

								12/12/21		12		244.4		2021		12		12		12		FV

								12/12/21		13		254.26		2021		12		12		13		FV

								12/12/21		14		257.82		2021		12		12		14		FV

								12/12/21		15		250		2021		12		12		15		FV

								12/12/21		16		240.38		2021		12		12		16		FV

								12/12/21		17		253.33		2021		12		12		17		FV

								12/12/21		18		282		2021		12		12		18		FV

								12/12/21		19		295		2021		12		12		19		FV

								12/12/21		20		298		2021		12		12		20		FV

								12/12/21		21		292.3		2021		12		12		21		FV

								12/12/21		22		290.13		2021		12		12		22		V

								12/12/21		23		286		2021		12		12		23		V

								12/12/21		24		261		2021		12		12		24		V

								12/13/21		1		250.59		2021		12		13		1		V

								12/13/21		2		229.09		2021		12		13		2		V

								12/13/21		3		221.5		2021		12		13		3		V

								12/13/21		4		219.73		2021		12		13		4		V

								12/13/21		5		217.71		2021		12		13		5		V

								12/13/21		6		230.11		2021		12		13		6		V

								12/13/21		7		265		2021		12		13		7		V

								12/13/21		8		284		2021		12		13		8		FV

								12/13/21		9		291.92		2021		12		13		9		FV

								12/13/21		10		288		2021		12		13		10		FV

								12/13/21		11		262.6		2021		12		13		11		FV

								12/13/21		12		259.26		2021		12		13		12		FV

								12/13/21		13		258.91		2021		12		13		13		FV

								12/13/21		14		259.99		2021		12		13		14		FV

								12/13/21		15		260.86		2021		12		13		15		FV

								12/13/21		16		262.8		2021		12		13		16		FV

								12/13/21		17		282		2021		12		13		17		FV

								12/13/21		18		300		2021		12		13		18		FV

								12/13/21		19		310		2021		12		13		19		FV

								12/13/21		20		313		2021		12		13		20		FV

								12/13/21		21		315.43		2021		12		13		21		FV

								12/13/21		22		300		2021		12		13		22		V

								12/13/21		23		287.67		2021		12		13		23		V

								12/13/21		24		266.81		2021		12		13		24		V

								12/14/21		1		290.98		2021		12		14		1		V

								12/14/21		2		283.89		2021		12		14		2		V

								12/14/21		3		276.8		2021		12		14		3		V

								12/14/21		4		254.24		2021		12		14		4		V

								12/14/21		5		250		2021		12		14		5		V

								12/14/21		6		265.45		2021		12		14		6		V

								12/14/21		7		290.16		2021		12		14		7		V

								12/14/21		8		294.32		2021		12		14		8		FV

								12/14/21		9		298.04		2021		12		14		9		FV

								12/14/21		10		295.86		2021		12		14		10		FV

								12/14/21		11		289.85		2021		12		14		11		FV

								12/14/21		12		270.65		2021		12		14		12		FV

								12/14/21		13		280		2021		12		14		13		FV

								12/14/21		14		284.13		2021		12		14		14		FV

								12/14/21		15		281.23		2021		12		14		15		FV

								12/14/21		16		289.74		2021		12		14		16		FV

								12/14/21		17		292.78		2021		12		14		17		FV

								12/14/21		18		301.07		2021		12		14		18		FV

								12/14/21		19		315.13		2021		12		14		19		FV

								12/14/21		20		319.13		2021		12		14		20		FV

								12/14/21		21		320		2021		12		14		21		FV

								12/14/21		22		299.41		2021		12		14		22		V

								12/14/21		23		292.78		2021		12		14		23		V

								12/14/21		24		270.99		2021		12		14		24		V

								12/15/21		1		295.24		2021		12		15		1		V

								12/15/21		2		281.46		2021		12		15		2		V

								12/15/21		3		274.59		2021		12		15		3		V

								12/15/21		4		262.2		2021		12		15		4		V

								12/15/21		5		261.73		2021		12		15		5		V

								12/15/21		6		283.53		2021		12		15		6		V

								12/15/21		7		279.64		2021		12		15		7		V

								12/15/21		8		299.13		2021		12		15		8		FV

								12/15/21		9		301.51		2021		12		15		9		FV

								12/15/21		10		300		2021		12		15		10		FV

								12/15/21		11		297.37		2021		12		15		11		FV

								12/15/21		12		294		2021		12		15		12		FV

								12/15/21		13		290		2021		12		15		13		FV

								12/15/21		14		290		2021		12		15		14		FV

								12/15/21		15		280.01		2021		12		15		15		FV

								12/15/21		16		284.13		2021		12		15		16		FV

								12/15/21		17		292.73		2021		12		15		17		FV

								12/15/21		18		301		2021		12		15		18		FV

								12/15/21		19		312.29		2021		12		15		19		FV

								12/15/21		20		317.13		2021		12		15		20		FV

								12/15/21		21		319.13		2021		12		15		21		FV

								12/15/21		22		305.5		2021		12		15		22		V

								12/15/21		23		299.59		2021		12		15		23		V

								12/15/21		24		279.55		2021		12		15		24		V

								12/16/21		1		291.04		2021		12		16		1		V

								12/16/21		2		279.5		2021		12		16		2		V

								12/16/21		3		273.79		2021		12		16		3		V

								12/16/21		4		260.22		2021		12		16		4		V

								12/16/21		5		251.78		2021		12		16		5		V

								12/16/21		6		266.49		2021		12		16		6		V

								12/16/21		7		278.18		2021		12		16		7		V

								12/16/21		8		318		2021		12		16		8		FV

								12/16/21		9		324.96		2021		12		16		9		FV

								12/16/21		10		323.24		2021		12		16		10		FV

								12/16/21		11		310.07		2021		12		16		11		FV

								12/16/21		12		307.16		2021		12		16		12		FV

								12/16/21		13		309.96		2021		12		16		13		FV

								12/16/21		14		309.96		2021		12		16		14		FV

								12/16/21		15		303.41		2021		12		16		15		FV

								12/16/21		16		305		2021		12		16		16		FV

								12/16/21		17		310		2021		12		16		17		FV

								12/16/21		18		323		2021		12		16		18		FV

								12/16/21		19		337.96		2021		12		16		19		FV

								12/16/21		20		340.99		2021		12		16		20		FV

								12/16/21		21		345		2021		12		16		21		FV

								12/16/21		22		320		2021		12		16		22		V

								12/16/21		23		290.55		2021		12		16		23		V

								12/16/21		24		279.37		2021		12		16		24		V

								12/17/21		1		289.26		2021		12		17		1		V

								12/17/21		2		276.46		2021		12		17		2		V

								12/17/21		3		266.64		2021		12		17		3		V

								12/17/21		4		255.23		2021		12		17		4		V

								12/17/21		5		250		2021		12		17		5		V

								12/17/21		6		270.09		2021		12		17		6		V

								12/17/21		7		303.81		2021		12		17		7		V

								12/17/21		8		326		2021		12		17		8		FV

								12/17/21		9		329.02		2021		12		17		9		FV

								12/17/21		10		327.98		2021		12		17		10		FV

								12/17/21		11		320		2021		12		17		11		FV

								12/17/21		12		318.28		2021		12		17		12		FV

								12/17/21		13		317.82		2021		12		17		13		FV

								12/17/21		14		317.58		2021		12		17		14		FV

								12/17/21		15		317.58		2021		12		17		15		FV

								12/17/21		16		318.53		2021		12		17		16		FV

								12/17/21		17		322.42		2021		12		17		17		FV

								12/17/21		18		331.85		2021		12		17		18		FV

								12/17/21		19		349.98		2021		12		17		19		FV

								12/17/21		20		350		2021		12		17		20		FV

								12/17/21		21		341.98		2021		12		17		21		FV

								12/17/21		22		315.83		2021		12		17		22		V

								12/17/21		23		310.49		2021		12		17		23		V

								12/17/21		24		293.88		2021		12		17		24		V

								12/18/21		1		310.12		2021		12		18		1		V

								12/18/21		2		300		2021		12		18		2		V

								12/18/21		3		299.03		2021		12		18		3		V

								12/18/21		4		270.37		2021		12		18		4		V

								12/18/21		5		265.77		2021		12		18		5		V

								12/18/21		6		273.24		2021		12		18		6		V

								12/18/21		7		278.2		2021		12		18		7		V

								12/18/21		8		300		2021		12		18		8		FV

								12/18/21		9		313.08		2021		12		18		9		FV

								12/18/21		10		315.13		2021		12		18		10		FV

								12/18/21		11		312.98		2021		12		18		11		FV

								12/18/21		12		309.39		2021		12		18		12		FV

								12/18/21		13		309.8		2021		12		18		13		FV

								12/18/21		14		293.74		2021		12		18		14		FV

								12/18/21		15		286.8		2021		12		18		15		FV

								12/18/21		16		301		2021		12		18		16		FV

								12/18/21		17		309.6		2021		12		18		17		FV

								12/18/21		18		318.03		2021		12		18		18		FV

								12/18/21		19		338.12		2021		12		18		19		FV

								12/18/21		20		341.73		2021		12		18		20		FV

								12/18/21		21		342.03		2021		12		18		21		FV

								12/18/21		22		326.03		2021		12		18		22		V

								12/18/21		23		320.03		2021		12		18		23		V

								12/18/21		24		317.69		2021		12		18		24		V

								12/19/21		1		335.62		2021		12		19		1		V

								12/19/21		2		318.51		2021		12		19		2		V

								12/19/21		3		310		2021		12		19		3		V

								12/19/21		4		276.65		2021		12		19		4		V

								12/19/21		5		274.9		2021		12		19		5		V

								12/19/21		6		275.55		2021		12		19		6		V

								12/19/21		7		305.86		2021		12		19		7		V

								12/19/21		8		317.58		2021		12		19		8		FV

								12/19/21		9		315.86		2021		12		19		9		FV

								12/19/21		10		324.23		2021		12		19		10		FV

								12/19/21		11		325		2021		12		19		11		FV

								12/19/21		12		323.83		2021		12		19		12		FV

								12/19/21		13		319.09		2021		12		19		13		FV

								12/19/21		14		321		2021		12		19		14		FV

								12/19/21		15		321		2021		12		19		15		FV

								12/19/21		16		317.02		2021		12		19		16		FV

								12/19/21		17		319.32		2021		12		19		17		FV

								12/19/21		18		332.99		2021		12		19		18		FV

								12/19/21		19		344.14		2021		12		19		19		FV

								12/19/21		20		349.41		2021		12		19		20		FV

								12/19/21		21		350		2021		12		19		21		FV

								12/19/21		22		343.1		2021		12		19		22		V

								12/19/21		23		328		2021		12		19		23		V

								12/19/21		24		322.42		2021		12		19		24		V

								12/20/21		1		319		2021		12		20		1		V

								12/20/21		2		304.57		2021		12		20		2		V

								12/20/21		3		319.05		2021		12		20		3		V

								12/20/21		4		272.82		2021		12		20		4		V

								12/20/21		5		267.99		2021		12		20		5		V

								12/20/21		6		284.12		2021		12		20		6		V

								12/20/21		7		312.96		2021		12		20		7		V

								12/20/21		8		355.68		2021		12		20		8		FV

								12/20/21		9		360		2021		12		20		9		FV

								12/20/21		10		360.21		2021		12		20		10		FV

								12/20/21		11		353		2021		12		20		11		FV

								12/20/21		12		350.01		2021		12		20		12		FV

								12/20/21		13		351		2021		12		20		13		FV

								12/20/21		14		353.78		2021		12		20		14		FV

								12/20/21		15		353.74		2021		12		20		15		FV

								12/20/21		16		355.62		2021		12		20		16		FV

								12/20/21		17		359.75		2021		12		20		17		FV

								12/20/21		18		360		2021		12		20		18		FV

								12/20/21		19		370		2021		12		20		19		FV

								12/20/21		20		374.74		2021		12		20		20		FV

								12/20/21		21		375		2021		12		20		21		FV

								12/20/21		22		367.75		2021		12		20		22		V

								12/20/21		23		350		2021		12		20		23		V

								12/20/21		24		325.35		2021		12		20		24		V

								12/21/21		1		324.61		2021		12		21		1		V

								12/21/21		2		313.27		2021		12		21		2		V

								12/21/21		3		300		2021		12		21		3		V

								12/21/21		4		270		2021		12		21		4		V

								12/21/21		5		270		2021		12		21		5		V

								12/21/21		6		304.73		2021		12		21		6		V

								12/21/21		7		314.61		2021		12		21		7		V

								12/21/21		8		331.93		2021		12		21		8		FV

								12/21/21		9		341.61		2021		12		21		9		FV

								12/21/21		10		342.61		2021		12		21		10		FV

								12/21/21		11		335		2021		12		21		11		FV

								12/21/21		12		328.32		2021		12		21		12		FV

								12/21/21		13		324.61		2021		12		21		13		FV

								12/21/21		14		322.61		2021		12		21		14		FV

								12/21/21		15		324.61		2021		12		21		15		FV

								12/21/21		16		328.61		2021		12		21		16		FV

								12/21/21		17		335		2021		12		21		17		FV

								12/21/21		18		340.61		2021		12		21		18		FV

								12/21/21		19		360		2021		12		21		19		FV

								12/21/21		20		365		2021		12		21		20		FV

								12/21/21		21		370		2021		12		21		21		FV

								12/21/21		22		354.15		2021		12		21		22		V

								12/21/21		23		336.61		2021		12		21		23		V

								12/21/21		24		318.61		2021		12		21		24		V

								12/22/21		1		354.49		2021		12		22		1		V

								12/22/21		2		350		2021		12		22		2		V

								12/22/21		3		340		2021		12		22		3		V

								12/22/21		4		336.15		2021		12		22		4		V

								12/22/21		5		333.9		2021		12		22		5		V

								12/22/21		6		345.01		2021		12		22		6		V

								12/22/21		7		353.03		2021		12		22		7		V

								12/22/21		8		372		2021		12		22		8		FV

								12/22/21		9		378.65		2021		12		22		9		FV

								12/22/21		10		378.66		2021		12		22		10		FV

								12/22/21		11		370		2021		12		22		11		FV

								12/22/21		12		364.25		2021		12		22		12		FV

								12/22/21		13		360		2021		12		22		13		FV

								12/22/21		14		357.26		2021		12		22		14		FV

								12/22/21		15		355		2021		12		22		15		FV

								12/22/21		16		357.26		2021		12		22		16		FV

								12/22/21		17		365		2021		12		22		17		FV

								12/22/21		18		374.49		2021		12		22		18		FV

								12/22/21		19		380		2021		12		22		19		FV

								12/22/21		20		380		2021		12		22		20		FV

								12/22/21		21		379.49		2021		12		22		21		FV

								12/22/21		22		370.05		2021		12		22		22		V

								12/22/21		23		354.49		2021		12		22		23		V

								12/22/21		24		331.4		2021		12		22		24		V

								12/23/21		1		386.1		2021		12		23		1		V

								12/23/21		2		354.86		2021		12		23		2		V

								12/23/21		3		309.25		2021		12		23		3		V

								12/23/21		4		303		2021		12		23		4		V

								12/23/21		5		317		2021		12		23		5		V

								12/23/21		6		357.83		2021		12		23		6		V

								12/23/21		7		386.1		2021		12		23		7		V

								12/23/21		8		398.23		2021		12		23		8		FV

								12/23/21		9		400		2021		12		23		9		FV

								12/23/21		10		400.03		2021		12		23		10		FV

								12/23/21		11		400.01		2021		12		23		11		FV

								12/23/21		12		400		2021		12		23		12		FV

								12/23/21		13		400		2021		12		23		13		FV

								12/23/21		14		400.75		2021		12		23		14		FV

								12/23/21		15		400.75		2021		12		23		15		FV

								12/23/21		16		403		2021		12		23		16		FV

								12/23/21		17		401		2021		12		23		17		FV

								12/23/21		18		401		2021		12		23		18		FV

								12/23/21		19		409		2021		12		23		19		FV

								12/23/21		20		409		2021		12		23		20		FV

								12/23/21		21		407		2021		12		23		21		FV

								12/23/21		22		400		2021		12		23		22		V

								12/23/21		23		392.63		2021		12		23		23		V

								12/23/21		24		371.6		2021		12		23		24		V

								12/24/21		1		343.08		2021		12		24		1		V

								12/24/21		2		309.94		2021		12		24		2		V

								12/24/21		3		271.23		2021		12		24		3		V

								12/24/21		4		264.6		2021		12		24		4		V

								12/24/21		5		258.5		2021		12		24		5		V

								12/24/21		6		264.6		2021		12		24		6		V

								12/24/21		7		295.01		2021		12		24		7		V

								12/24/21		8		312.78		2021		12		24		8		FV

								12/24/21		9		334.24		2021		12		24		9		FV

								12/24/21		10		356.59		2021		12		24		10		FV

								12/24/21		11		373.34		2021		12		24		11		FV

								12/24/21		12		345.9		2021		12		24		12		FV

								12/24/21		13		323.02		2021		12		24		13		FV

								12/24/21		14		312.88		2021		12		24		14		FV

								12/24/21		15		300		2021		12		24		15		FV

								12/24/21		16		307.76		2021		12		24		16		FV

								12/24/21		17		312.68		2021		12		24		17		FV

								12/24/21		18		326		2021		12		24		18		FV

								12/24/21		19		335.7		2021		12		24		19		FV

								12/24/21		20		329.43		2021		12		24		20		FV

								12/24/21		21		316.84		2021		12		24		21		FV

								12/24/21		22		307.96		2021		12		24		22		V

								12/24/21		23		297.62		2021		12		24		23		V

								12/24/21		24		264.7		2021		12		24		24		V

								12/25/21		1		245.12		2021		12		25		1		V

								12/25/21		2		224.5		2021		12		25		2		V

								12/25/21		3		196.29		2021		12		25		3		V

								12/25/21		4		162.22		2021		12		25		4		V

								12/25/21		5		135		2021		12		25		5		V

								12/25/21		6		125.31		2021		12		25		6		V

								12/25/21		7		128.03		2021		12		25		7		V

								12/25/21		8		180.3		2021		12		25		8		FV

								12/25/21		9		190		2021		12		25		9		FV

								12/25/21		10		217.13		2021		12		25		10		FV

								12/25/21		11		226.63		2021		12		25		11		FV

								12/25/21		12		245.04		2021		12		25		12		FV

								12/25/21		13		254.75		2021		12		25		13		FV

								12/25/21		14		248.61		2021		12		25		14		FV

								12/25/21		15		229.32		2021		12		25		15		FV

								12/25/21		16		226		2021		12		25		16		FV

								12/25/21		17		231.52		2021		12		25		17		FV

								12/25/21		18		244.81		2021		12		25		18		FV

								12/25/21		19		257.9		2021		12		25		19		FV

								12/25/21		20		280		2021		12		25		20		FV

								12/25/21		21		307.53		2021		12		25		21		FV

								12/25/21		22		315.12		2021		12		25		22		V

								12/25/21		23		300		2021		12		25		23		V

								12/25/21		24		262.86		2021		12		25		24		V

								12/26/21		1		223.86		2021		12		26		1		V

								12/26/21		2		185.87		2021		12		26		2		V

								12/26/21		3		178.94		2021		12		26		3		V

								12/26/21		4		174.47		2021		12		26		4		V

								12/26/21		5		134.8		2021		12		26		5		V

								12/26/21		6		130.24		2021		12		26		6		V

								12/26/21		7		132.24		2021		12		26		7		V

								12/26/21		8		162.5		2021		12		26		8		FV

								12/26/21		9		174.39		2021		12		26		9		FV

								12/26/21		10		185.94		2021		12		26		10		FV

								12/26/21		11		199.35		2021		12		26		11		FV

								12/26/21		12		202.81		2021		12		26		12		FV

								12/26/21		13		199.4		2021		12		26		13		FV

								12/26/21		14		193.73		2021		12		26		14		FV

								12/26/21		15		193.3		2021		12		26		15		FV

								12/26/21		16		193.39		2021		12		26		16		FV

								12/26/21		17		195.65		2021		12		26		17		FV

								12/26/21		18		211.73		2021		12		26		18		FV

								12/26/21		19		233.86		2021		12		26		19		FV

								12/26/21		20		241.25		2021		12		26		20		FV

								12/26/21		21		230.76		2021		12		26		21		FV

								12/26/21		22		197.98		2021		12		26		22		V

								12/26/21		23		184.64		2021		12		26		23		V

								12/26/21		24		167.4		2021		12		26		24		V

								12/27/21		1		52.64		2021		12		27		1		V

								12/27/21		2		3.57		2021		12		27		2		V

								12/27/21		3		2.67		2021		12		27		3		V

								12/27/21		4		2.67		2021		12		27		4		V

								12/27/21		5		2.67		2021		12		27		5		V

								12/27/21		6		2.67		2021		12		27		6		V

								12/27/21		7		7.5		2021		12		27		7		V

								12/27/21		8		104.9		2021		12		27		8		FV

								12/27/21		9		120		2021		12		27		9		FV

								12/27/21		10		153.34		2021		12		27		10		FV

								12/27/21		11		113.08		2021		12		27		11		FV

								12/27/21		12		108.6		2021		12		27		12		FV

								12/27/21		13		104.6		2021		12		27		13		FV

								12/27/21		14		103.64		2021		12		27		14		FV

								12/27/21		15		83.14		2021		12		27		15		FV

								12/27/21		16		104.4		2021		12		27		16		FV

								12/27/21		17		110.87		2021		12		27		17		FV

								12/27/21		18		200.86		2021		12		27		18		FV

								12/27/21		19		207.1		2021		12		27		19		FV

								12/27/21		20		196.05		2021		12		27		20		FV

								12/27/21		21		169.42		2021		12		27		21		FV

								12/27/21		22		133.74		2021		12		27		22		V

								12/27/21		23		113.05		2021		12		27		23		V

								12/27/21		24		105.14		2021		12		27		24		V

								12/28/21		1		64.5		2021		12		28		1		V

								12/28/21		2		44.29		2021		12		28		2		V

								12/28/21		3		12.53		2021		12		28		3		V

								12/28/21		4		8.06		2021		12		28		4		V

								12/28/21		5		14		2021		12		28		5		V

								12/28/21		6		20		2021		12		28		6		V

								12/28/21		7		64.7		2021		12		28		7		V

								12/28/21		8		103.56		2021		12		28		8		FV

								12/28/21		9		122.61		2021		12		28		9		FV

								12/28/21		10		143.45		2021		12		28		10		FV

								12/28/21		11		142.41		2021		12		28		11		FV

								12/28/21		12		135.71		2021		12		28		12		FV

								12/28/21		13		127.55		2021		12		28		13		FV

								12/28/21		14		116.76		2021		12		28		14		FV

								12/28/21		15		112.54		2021		12		28		15		FV

								12/28/21		16		104.39		2021		12		28		16		FV

								12/28/21		17		111.54		2021		12		28		17		FV

								12/28/21		18		147.35		2021		12		28		18		FV

								12/28/21		19		151		2021		12		28		19		FV

								12/28/21		20		171.7		2021		12		28		20		FV

								12/28/21		21		176.03		2021		12		28		21		FV

								12/28/21		22		172.3		2021		12		28		22		V

								12/28/21		23		127.68		2021		12		28		23		V

								12/28/21		24		122.46		2021		12		28		24		V

								12/29/21		1		112.06		2021		12		29		1		V

								12/29/21		2		93.27		2021		12		29		2		V

								12/29/21		3		94.37		2021		12		29		3		V

								12/29/21		4		90.82		2021		12		29		4		V

								12/29/21		5		94.01		2021		12		29		5		V

								12/29/21		6		117.63		2021		12		29		6		V

								12/29/21		7		139.98		2021		12		29		7		V

								12/29/21		8		188		2021		12		29		8		FV

								12/29/21		9		200		2021		12		29		9		FV

								12/29/21		10		203.45		2021		12		29		10		FV

								12/29/21		11		204.2		2021		12		29		11		FV

								12/29/21		12		204.38		2021		12		29		12		FV

								12/29/21		13		205.61		2021		12		29		13		FV

								12/29/21		14		205.62		2021		12		29		14		FV

								12/29/21		15		205.7		2021		12		29		15		FV

								12/29/21		16		200		2021		12		29		16		FV

								12/29/21		17		195.99		2021		12		29		17		FV

								12/29/21		18		205		2021		12		29		18		FV

								12/29/21		19		231.03		2021		12		29		19		FV

								12/29/21		20		240		2021		12		29		20		FV

								12/29/21		21		255		2021		12		29		21		FV

								12/29/21		22		240		2021		12		29		22		V

								12/29/21		23		220		2021		12		29		23		V

								12/29/21		24		200		2021		12		29		24		V

								12/30/21		1		200.68		2021		12		30		1		V

								12/30/21		2		185.72		2021		12		30		2		V

								12/30/21		3		178.34		2021		12		30		3		V

								12/30/21		4		175		2021		12		30		4		V

								12/30/21		5		174.7		2021		12		30		5		V

								12/30/21		6		174.9		2021		12		30		6		V

								12/30/21		7		186.97		2021		12		30		7		V

								12/30/21		8		196.67		2021		12		30		8		FV

								12/30/21		9		225.75		2021		12		30		9		FV

								12/30/21		10		224.71		2021		12		30		10		FV

								12/30/21		11		191.86		2021		12		30		11		FV

								12/30/21		12		179.91		2021		12		30		12		FV

								12/30/21		13		179.91		2021		12		30		13		FV

								12/30/21		14		184.94		2021		12		30		14		FV

								12/30/21		15		184.25		2021		12		30		15		FV

								12/30/21		16		178.39		2021		12		30		16		FV

								12/30/21		17		186.97		2021		12		30		17		FV

								12/30/21		18		225.75		2021		12		30		18		FV

								12/30/21		19		252.22		2021		12		30		19		FV

								12/30/21		20		251.79		2021		12		30		20		FV

								12/30/21		21		248.63		2021		12		30		21		FV

								12/30/21		22		240		2021		12		30		22		V

								12/30/21		23		202.4		2021		12		30		23		V

								12/30/21		24		185.9		2021		12		30		24		V

								12/31/21		1		150		2021		12		31		1		V

								12/31/21		2		127.5		2021		12		31		2		V

								12/31/21		3		114.6		2021		12		31		3		V

								12/31/21		4		114.1		2021		12		31		4		V

								12/31/21		5		111.1		2021		12		31		5		V

								12/31/21		6		112.6		2021		12		31		6		V

								12/31/21		7		114.5		2021		12		31		7		V

								12/31/21		8		125.02		2021		12		31		8		FV

								12/31/21		9		131.97		2021		12		31		9		FV

								12/31/21		10		141.8		2021		12		31		10		FV

								12/31/21		11		138		2021		12		31		11		FV

								12/31/21		12		115.6		2021		12		31		12		FV

								12/31/21		13		124.99		2021		12		31		13		FV

								12/31/21		14		125.02		2021		12		31		14		FV

								12/31/21		15		143		2021		12		31		15		FV

								12/31/21		16		141		2021		12		31		16		FV

								12/31/21		17		156.17		2021		12		31		17		FV

								12/31/21		18		186.03		2021		12		31		18		FV

								12/31/21		19		193.15		2021		12		31		19		FV

								12/31/21		20		187.95		2021		12		31		20		FV

								12/31/21		21		182.3		2021		12		31		21		FV

								12/31/21		22		175.12		2021		12		31		22		V

								12/31/21		23		140.38		2021		12		31		23		V

								12/31/21		24		127.81		2021		12		31		24		V

								1/1/22		1		145.86		2022		1		1		1		V

								1/1/22		2		114.9		2022		1		1		2		V

								1/1/22		3		113.87		2022		1		1		3		V

								1/1/22		4		97.8		2022		1		1		4		V

								1/1/22		5		97.8		2022		1		1		5		V

								1/1/22		6		95.74		2022		1		1		6		V

								1/1/22		7		97.8		2022		1		1		7		V

								1/1/22		8		97.8		2022		1		1		8		FV

								1/1/22		9		97.8		2022		1		1		9		FV

								1/1/22		10		70.05		2022		1		1		10		FV

								1/1/22		11		76.79		2022		1		1		11		FV

								1/1/22		12		84.1		2022		1		1		12		FV

								1/1/22		13		94.74		2022		1		1		13		FV

								1/1/22		14		96.8		2022		1		1		14		FV

								1/1/22		15		97.8		2022		1		1		15		FV

								1/1/22		16		98.52		2022		1		1		16		FV

								1/1/22		17		114.5		2022		1		1		17		FV

								1/1/22		18		149.97		2022		1		1		18		FV

								1/1/22		19		177.22		2022		1		1		19		FV

								1/1/22		20		187.52		2022		1		1		20		FV

								1/1/22		21		189.26		2022		1		1		21		FV

								1/1/22		22		190.81		2022		1		1		22		V

								1/1/22		23		188.39		2022		1		1		23		V

								1/1/22		24		167.26		2022		1		1		24		V

								1/2/22		1		133.21		2022		1		2		1		V

								1/2/22		2		115.87		2022		1		2		2		V

								1/2/22		3		110.52		2022		1		2		3		V

								1/2/22		4		113		2022		1		2		4		V

								1/2/22		5		115.87		2022		1		2		5		V

								1/2/22		6		110.52		2022		1		2		6		V

								1/2/22		7		115.87		2022		1		2		7		V

								1/2/22		8		129.6		2022		1		2		8		FV

								1/2/22		9		115.87		2022		1		2		9		FV

								1/2/22		10		115.87		2022		1		2		10		FV

								1/2/22		11		113		2022		1		2		11		FV

								1/2/22		12		115.87		2022		1		2		12		FV

								1/2/22		13		110		2022		1		2		13		FV

								1/2/22		14		110.52		2022		1		2		14		FV

								1/2/22		15		115.87		2022		1		2		15		FV

								1/2/22		16		109.8		2022		1		2		16		FV

								1/2/22		17		115.87		2022		1		2		17		FV

								1/2/22		18		159.79		2022		1		2		18		FV

								1/2/22		19		194.25		2022		1		2		19		FV

								1/2/22		20		198		2022		1		2		20		FV

								1/2/22		21		208.38		2022		1		2		21		FV

								1/2/22		22		209.1		2022		1		2		22		V

								1/2/22		23		191.36		2022		1		2		23		V

								1/2/22		24		178		2022		1		2		24		V

								1/3/22		1		181.5		2022		1		3		1		V

								1/3/22		2		160.72		2022		1		3		2		V

								1/3/22		3		154.64		2022		1		3		3		V

								1/3/22		4		149.86		2022		1		3		4		V

								1/3/22		5		144.49		2022		1		3		5		V

								1/3/22		6		148.86		2022		1		3		6		V

								1/3/22		7		153.77		2022		1		3		7		V

								1/3/22		8		160.72		2022		1		3		8		FV

								1/3/22		9		189.26		2022		1		3		9		FV

								1/3/22		10		183.54		2022		1		3		10		FV

								1/3/22		11		160.72		2022		1		3		11		FV

								1/3/22		12		152.2		2022		1		3		12		FV

								1/3/22		13		148.86		2022		1		3		13		FV

								1/3/22		14		142.04		2022		1		3		14		FV

								1/3/22		15		127.38		2022		1		3		15		FV

								1/3/22		16		112.87		2022		1		3		16		FV

								1/3/22		17		126.8		2022		1		3		17		FV

								1/3/22		18		148.49		2022		1		3		18		FV

								1/3/22		19		175.06		2022		1		3		19		FV

								1/3/22		20		180		2022		1		3		20		FV

								1/3/22		21		153.77		2022		1		3		21		FV

								1/3/22		22		141.94		2022		1		3		22		V

								1/3/22		23		114.11		2022		1		3		23		V

								1/3/22		24		100.36		2022		1		3		24		V

								1/4/22		1		125.47		2022		1		4		1		V

								1/4/22		2		115.55		2022		1		4		2		V

								1/4/22		3		113.29		2022		1		4		3		V

								1/4/22		4		105.81		2022		1		4		4		V

								1/4/22		5		105		2022		1		4		5		V

								1/4/22		6		115.11		2022		1		4		6		V

								1/4/22		7		153.77		2022		1		4		7		V

								1/4/22		8		161.03		2022		1		4		8		FV

								1/4/22		9		178.91		2022		1		4		9		FV

								1/4/22		10		190		2022		1		4		10		FV

								1/4/22		11		189.88		2022		1		4		11		FV

								1/4/22		12		182.42		2022		1		4		12		FV

								1/4/22		13		182.46		2022		1		4		13		FV

								1/4/22		14		179.59		2022		1		4		14		FV

								1/4/22		15		163.2		2022		1		4		15		FV

								1/4/22		16		157.3		2022		1		4		16		FV

								1/4/22		17		157.3		2022		1		4		17		FV

								1/4/22		18		163.78		2022		1		4		18		FV

								1/4/22		19		184.94		2022		1		4		19		FV

								1/4/22		20		178.99		2022		1		4		20		FV

								1/4/22		21		156.12		2022		1		4		21		FV

								1/4/22		22		148.65		2022		1		4		22		V

								1/4/22		23		137.92		2022		1		4		23		V

								1/4/22		24		112.87		2022		1		4		24		V

								1/5/22		1		132.8		2022		1		5		1		V

								1/5/22		2		106.7		2022		1		5		2		V

								1/5/22		3		84.5		2022		1		5		3		V

								1/5/22		4		80		2022		1		5		4		V

								1/5/22		5		79.11		2022		1		5		5		V

								1/5/22		6		94.79		2022		1		5		6		V

								1/5/22		7		169.04		2022		1		5		7		V

								1/5/22		8		206.07		2022		1		5		8		FV

								1/5/22		9		211.13		2022		1		5		9		FV

								1/5/22		10		213.86		2022		1		5		10		FV

								1/5/22		11		209.1		2022		1		5		11		FV

								1/5/22		12		202.8		2022		1		5		12		FV

								1/5/22		13		199.89		2022		1		5		13		FV

								1/5/22		14		197.34		2022		1		5		14		FV

								1/5/22		15		195.6		2022		1		5		15		FV

								1/5/22		16		200		2022		1		5		16		FV

								1/5/22		17		206.07		2022		1		5		17		FV

								1/5/22		18		211.23		2022		1		5		18		FV

								1/5/22		19		225		2022		1		5		19		FV

								1/5/22		20		250.34		2022		1		5		20		FV

								1/5/22		21		241.93		2022		1		5		21		FV

								1/5/22		22		218.95		2022		1		5		22		V

								1/5/22		23		207.46		2022		1		5		23		V

								1/5/22		24		200		2022		1		5		24		V

								1/6/22		1		207.15		2022		1		6		1		V

								1/6/22		2		204.22		2022		1		6		2		V

								1/6/22		3		191.82		2022		1		6		3		V

								1/6/22		4		180.7		2022		1		6		4		V

								1/6/22		5		170.1		2022		1		6		5		V

								1/6/22		6		194.38		2022		1		6		6		V

								1/6/22		7		204.22		2022		1		6		7		V

								1/6/22		8		216.14		2022		1		6		8		FV

								1/6/22		9		219.42		2022		1		6		9		FV

								1/6/22		10		220		2022		1		6		10		FV

								1/6/22		11		214.9		2022		1		6		11		FV

								1/6/22		12		207.9		2022		1		6		12		FV

								1/6/22		13		205		2022		1		6		13		FV

								1/6/22		14		204.43		2022		1		6		14		FV

								1/6/22		15		196.84		2022		1		6		15		FV

								1/6/22		16		189.89		2022		1		6		16		FV

								1/6/22		17		202.17		2022		1		6		17		FV

								1/6/22		18		222.31		2022		1		6		18		FV

								1/6/22		19		273.44		2022		1		6		19		FV

								1/6/22		20		278.36		2022		1		6		20		FV

								1/6/22		21		251.71		2022		1		6		21		FV

								1/6/22		22		229.96		2022		1		6		22		V

								1/6/22		23		216.44		2022		1		6		23		V

								1/6/22		24		210		2022		1		6		24		V

								1/7/22		1		213.47		2022		1		7		1		V

								1/7/22		2		189		2022		1		7		2		V

								1/7/22		3		180		2022		1		7		3		V

								1/7/22		4		164.9		2022		1		7		4		V

								1/7/22		5		162.8		2022		1		7		5		V

								1/7/22		6		165		2022		1		7		6		V

								1/7/22		7		165.2		2022		1		7		7		V

								1/7/22		8		215.89		2022		1		7		8		FV

								1/7/22		9		243.84		2022		1		7		9		FV

								1/7/22		10		250.01		2022		1		7		10		FV

								1/7/22		11		240		2022		1		7		11		FV

								1/7/22		12		232.53		2022		1		7		12		FV

								1/7/22		13		216.28		2022		1		7		13		FV

								1/7/22		14		211.94		2022		1		7		14		FV

								1/7/22		15		207.05		2022		1		7		15		FV

								1/7/22		16		210.11		2022		1		7		16		FV

								1/7/22		17		220.21		2022		1		7		17		FV

								1/7/22		18		243.84		2022		1		7		18		FV

								1/7/22		19		260		2022		1		7		19		FV

								1/7/22		20		250		2022		1		7		20		FV

								1/7/22		21		243.84		2022		1		7		21		FV

								1/7/22		22		243.84		2022		1		7		22		V

								1/7/22		23		235.69		2022		1		7		23		V

								1/7/22		24		215.1		2022		1		7		24		V

								1/8/22		1		270.02		2022		1		8		1		V

								1/8/22		2		237.86		2022		1		8		2		V

								1/8/22		3		215.89		2022		1		8		3		V

								1/8/22		4		211.44		2022		1		8		4		V

								1/8/22		5		200.9		2022		1		8		5		V

								1/8/22		6		200		2022		1		8		6		V

								1/8/22		7		201.36		2022		1		8		7		V

								1/8/22		8		209.09		2022		1		8		8		FV

								1/8/22		9		215.89		2022		1		8		9		FV

								1/8/22		10		231		2022		1		8		10		FV

								1/8/22		11		228.95		2022		1		8		11		FV

								1/8/22		12		215.39		2022		1		8		12		FV

								1/8/22		13		206.68		2022		1		8		13		FV

								1/8/22		14		185		2022		1		8		14		FV

								1/8/22		15		169.52		2022		1		8		15		FV

								1/8/22		16		162.8		2022		1		8		16		FV

								1/8/22		17		161.73		2022		1		8		17		FV

								1/8/22		18		189.9		2022		1		8		18		FV

								1/8/22		19		206.68		2022		1		8		19		FV

								1/8/22		20		210		2022		1		8		20		FV

								1/8/22		21		210		2022		1		8		21		FV

								1/8/22		22		209.37		2022		1		8		22		V

								1/8/22		23		185.3		2022		1		8		23		V

								1/8/22		24		168.8		2022		1		8		24		V

								1/9/22		1		109.18		2022		1		9		1		V

								1/9/22		2		89.61		2022		1		9		2		V

								1/9/22		3		80.24		2022		1		9		3		V

								1/9/22		4		55.46		2022		1		9		4		V

								1/9/22		5		45.82		2022		1		9		5		V

								1/9/22		6		48.5		2022		1		9		6		V

								1/9/22		7		74.29		2022		1		9		7		V

								1/9/22		8		89.78		2022		1		9		8		FV

								1/9/22		9		104.79		2022		1		9		9		FV

								1/9/22		10		140		2022		1		9		10		FV

								1/9/22		11		140		2022		1		9		11		FV

								1/9/22		12		120		2022		1		9		12		FV

								1/9/22		13		69.77		2022		1		9		13		FV

								1/9/22		14		69.77		2022		1		9		14		FV

								1/9/22		15		57.96		2022		1		9		15		FV

								1/9/22		16		14		2022		1		9		16		FV

								1/9/22		17		92.52		2022		1		9		17		FV

								1/9/22		18		159.9		2022		1		9		18		FV

								1/9/22		19		207.9		2022		1		9		19		FV

								1/9/22		20		240		2022		1		9		20		FV

								1/9/22		21		230.82		2022		1		9		21		FV

								1/9/22		22		214.02		2022		1		9		22		V

								1/9/22		23		215.88		2022		1		9		23		V

								1/9/22		24		205.6		2022		1		9		24		V

								1/10/22		1		196.23		2022		1		10		1		V

								1/10/22		2		165		2022		1		10		2		V

								1/10/22		3		158.7		2022		1		10		3		V

								1/10/22		4		159.3		2022		1		10		4		V

								1/10/22		5		160.1		2022		1		10		5		V

								1/10/22		6		173.01		2022		1		10		6		V

								1/10/22		7		200.1		2022		1		10		7		V

								1/10/22		8		228.46		2022		1		10		8		FV

								1/10/22		9		234.74		2022		1		10		9		FV

								1/10/22		10		240		2022		1		10		10		FV

								1/10/22		11		238.76		2022		1		10		11		FV

								1/10/22		12		228.38		2022		1		10		12		FV

								1/10/22		13		222.53		2022		1		10		13		FV

								1/10/22		14		216.01		2022		1		10		14		FV

								1/10/22		15		206.01		2022		1		10		15		FV

								1/10/22		16		200.99		2022		1		10		16		FV

								1/10/22		17		223		2022		1		10		17		FV

								1/10/22		18		256.01		2022		1		10		18		FV

								1/10/22		19		286.4		2022		1		10		19		FV

								1/10/22		20		294.98		2022		1		10		20		FV

								1/10/22		21		267.45		2022		1		10		21		FV

								1/10/22		22		242.23		2022		1		10		22		V

								1/10/22		23		217.03		2022		1		10		23		V

								1/10/22		24		198.93		2022		1		10		24		V

								1/11/22		1		210.34		2022		1		11		1		V

								1/11/22		2		202.42		2022		1		11		2		V

								1/11/22		3		197.6		2022		1		11		3		V

								1/11/22		4		193		2022		1		11		4		V

								1/11/22		5		194.9		2022		1		11		5		V

								1/11/22		6		204.45		2022		1		11		6		V

								1/11/22		7		219.32		2022		1		11		7		V

								1/11/22		8		228.38		2022		1		11		8		FV

								1/11/22		9		249.97		2022		1		11		9		FV

								1/11/22		10		249.97		2022		1		11		10		FV

								1/11/22		11		242.47		2022		1		11		11		FV

								1/11/22		12		212.2		2022		1		11		12		FV

								1/11/22		13		207.1		2022		1		11		13		FV

								1/11/22		14		207		2022		1		11		14		FV

								1/11/22		15		206.8		2022		1		11		15		FV

								1/11/22		16		206.8		2022		1		11		16		FV

								1/11/22		17		212		2022		1		11		17		FV

								1/11/22		18		242.47		2022		1		11		18		FV

								1/11/22		19		260		2022		1		11		19		FV

								1/11/22		20		261.97		2022		1		11		20		FV

								1/11/22		21		262.66		2022		1		11		21		FV

								1/11/22		22		245		2022		1		11		22		V

								1/11/22		23		227.47		2022		1		11		23		V

								1/11/22		24		211.63		2022		1		11		24		V

								1/12/22		1		196.65		2022		1		12		1		V

								1/12/22		2		187.1		2022		1		12		2		V

								1/12/22		3		184.27		2022		1		12		3		V

								1/12/22		4		179.58		2022		1		12		4		V

								1/12/22		5		178.33		2022		1		12		5		V

								1/12/22		6		190.14		2022		1		12		6		V

								1/12/22		7		185.22		2022		1		12		7		V

								1/12/22		8		200.22		2022		1		12		8		FV

								1/12/22		9		217.15		2022		1		12		9		FV

								1/12/22		10		205.41		2022		1		12		10		FV

								1/12/22		11		199.7		2022		1		12		11		FV

								1/12/22		12		196.66		2022		1		12		12		FV

								1/12/22		13		196.95		2022		1		12		13		FV

								1/12/22		14		197.42		2022		1		12		14		FV

								1/12/22		15		197.42		2022		1		12		15		FV

								1/12/22		16		199.6		2022		1		12		16		FV

								1/12/22		17		200.2		2022		1		12		17		FV

								1/12/22		18		227.49		2022		1		12		18		FV

								1/12/22		19		255		2022		1		12		19		FV

								1/12/22		20		261.38		2022		1		12		20		FV

								1/12/22		21		253.1		2022		1		12		21		FV

								1/12/22		22		222.79		2022		1		12		22		V

								1/12/22		23		213.64		2022		1		12		23		V

								1/12/22		24		200.22		2022		1		12		24		V

								1/13/22		1		190		2022		1		13		1		V

								1/13/22		2		188.72		2022		1		13		2		V

								1/13/22		3		187.87		2022		1		13		3		V

								1/13/22		4		182.88		2022		1		13		4		V

								1/13/22		5		186.65		2022		1		13		5		V

								1/13/22		6		187.42		2022		1		13		6		V

								1/13/22		7		192.93		2022		1		13		7		V

								1/13/22		8		220.14		2022		1		13		8		FV

								1/13/22		9		226.75		2022		1		13		9		FV

								1/13/22		10		226.75		2022		1		13		10		FV

								1/13/22		11		220.25		2022		1		13		11		FV

								1/13/22		12		216.35		2022		1		13		12		FV

								1/13/22		13		213.93		2022		1		13		13		FV

								1/13/22		14		213.93		2022		1		13		14		FV

								1/13/22		15		213.75		2022		1		13		15		FV

								1/13/22		16		213.89		2022		1		13		16		FV

								1/13/22		17		220.14		2022		1		13		17		FV

								1/13/22		18		229.57		2022		1		13		18		FV

								1/13/22		19		259.45		2022		1		13		19		FV

								1/13/22		20		262.95		2022		1		13		20		FV

								1/13/22		21		252.46		2022		1		13		21		FV

								1/13/22		22		230.1		2022		1		13		22		V

								1/13/22		23		217.65		2022		1		13		23		V

								1/13/22		24		207.99		2022		1		13		24		V

								1/14/22		1		205		2022		1		14		1		V

								1/14/22		2		199.96		2022		1		14		2		V

								1/14/22		3		196.42		2022		1		14		3		V

								1/14/22		4		192.77		2022		1		14		4		V

								1/14/22		5		192.43		2022		1		14		5		V

								1/14/22		6		197.6		2022		1		14		6		V

								1/14/22		7		206.26		2022		1		14		7		V

								1/14/22		8		205.2		2022		1		14		8		FV

								1/14/22		9		209.07		2022		1		14		9		FV

								1/14/22		10		207.8		2022		1		14		10		FV

								1/14/22		11		199.99		2022		1		14		11		FV

								1/14/22		12		182.52		2022		1		14		12		FV

								1/14/22		13		180.3		2022		1		14		13		FV

								1/14/22		14		180.66		2022		1		14		14		FV

								1/14/22		15		180.3		2022		1		14		15		FV

								1/14/22		16		182.52		2022		1		14		16		FV

								1/14/22		17		200.34		2022		1		14		17		FV

								1/14/22		18		209.07		2022		1		14		18		FV

								1/14/22		19		225.61		2022		1		14		19		FV

								1/14/22		20		233.65		2022		1		14		20		FV

								1/14/22		21		235.01		2022		1		14		21		FV

								1/14/22		22		225.61		2022		1		14		22		V

								1/14/22		23		216.68		2022		1		14		23		V

								1/14/22		24		205.96		2022		1		14		24		V

								1/15/22		1		222.01		2022		1		15		1		V

								1/15/22		2		214.92		2022		1		15		2		V

								1/15/22		3		209.61		2022		1		15		3		V

								1/15/22		4		196.7		2022		1		15		4		V

								1/15/22		5		193.04		2022		1		15		5		V

								1/15/22		6		195.05		2022		1		15		6		V

								1/15/22		7		200.9		2022		1		15		7		V

								1/15/22		8		217.21		2022		1		15		8		FV

								1/15/22		9		223.76		2022		1		15		9		FV

								1/15/22		10		225.76		2022		1		15		10		FV

								1/15/22		11		222.39		2022		1		15		11		FV

								1/15/22		12		214.92		2022		1		15		12		FV

								1/15/22		13		208.43		2022		1		15		13		FV

								1/15/22		14		200		2022		1		15		14		FV

								1/15/22		15		203.09		2022		1		15		15		FV

								1/15/22		16		213.98		2022		1		15		16		FV

								1/15/22		17		218.63		2022		1		15		17		FV

								1/15/22		18		231.67		2022		1		15		18		FV

								1/15/22		19		267.03		2022		1		15		19		FV

								1/15/22		20		261.41		2022		1		15		20		FV

								1/15/22		21		243.62		2022		1		15		21		FV

								1/15/22		22		227.85		2022		1		15		22		V

								1/15/22		23		222.66		2022		1		15		23		V

								1/15/22		24		217		2022		1		15		24		V

								1/16/22		1		225.92		2022		1		16		1		V

								1/16/22		2		216		2022		1		16		2		V

								1/16/22		3		207.62		2022		1		16		3		V

								1/16/22		4		197.22		2022		1		16		4		V

								1/16/22		5		186.7		2022		1		16		5		V

								1/16/22		6		186.6		2022		1		16		6		V

								1/16/22		7		198.01		2022		1		16		7		V

								1/16/22		8		200.03		2022		1		16		8		FV

								1/16/22		9		200		2022		1		16		9		FV

								1/16/22		10		204.86		2022		1		16		10		FV

								1/16/22		11		204.5		2022		1		16		11		FV

								1/16/22		12		204.43		2022		1		16		12		FV

								1/16/22		13		205.21		2022		1		16		13		FV

								1/16/22		14		195.02		2022		1		16		14		FV

								1/16/22		15		191.9		2022		1		16		15		FV

								1/16/22		16		196.92		2022		1		16		16		FV

								1/16/22		17		201.02		2022		1		16		17		FV

								1/16/22		18		222.87		2022		1		16		18		FV

								1/16/22		19		257.45		2022		1		16		19		FV

								1/16/22		20		265.36		2022		1		16		20		FV

								1/16/22		21		257.13		2022		1		16		21		FV

								1/16/22		22		248.2		2022		1		16		22		V

								1/16/22		23		228.52		2022		1		16		23		V

								1/16/22		24		212.82		2022		1		16		24		V

								1/17/22		1		252.53		2022		1		17		1		V

								1/17/22		2		242.23		2022		1		17		2		V

								1/17/22		3		232.25		2022		1		17		3		V

								1/17/22		4		215.01		2022		1		17		4		V

								1/17/22		5		209.55		2022		1		17		5		V

								1/17/22		6		222.78		2022		1		17		6		V

								1/17/22		7		249.93		2022		1		17		7		V

								1/17/22		8		272.52		2022		1		17		8		FV

								1/17/22		9		264.36		2022		1		17		9		FV

								1/17/22		10		253.83		2022		1		17		10		FV

								1/17/22		11		241.11		2022		1		17		11		FV

								1/17/22		12		235.63		2022		1		17		12		FV

								1/17/22		13		235.63		2022		1		17		13		FV

								1/17/22		14		235.16		2022		1		17		14		FV

								1/17/22		15		234.03		2022		1		17		15		FV

								1/17/22		16		229.11		2022		1		17		16		FV

								1/17/22		17		235.01		2022		1		17		17		FV

								1/17/22		18		248.63		2022		1		17		18		FV

								1/17/22		19		264.21		2022		1		17		19		FV

								1/17/22		20		285.68		2022		1		17		20		FV

								1/17/22		21		277.01		2022		1		17		21		FV

								1/17/22		22		257.64		2022		1		17		22		V

								1/17/22		23		248.63		2022		1		17		23		V

								1/17/22		24		229.6		2022		1		17		24		V

								1/18/22		1		213.9		2022		1		18		1		V

								1/18/22		2		203.27		2022		1		18		2		V

								1/18/22		3		200.48		2022		1		18		3		V

								1/18/22		4		194.52		2022		1		18		4		V

								1/18/22		5		193.99		2022		1		18		5		V

								1/18/22		6		205		2022		1		18		6		V

								1/18/22		7		223.94		2022		1		18		7		V

								1/18/22		8		227.84		2022		1		18		8		FV

								1/18/22		9		235.42		2022		1		18		9		FV

								1/18/22		10		231.78		2022		1		18		10		FV

								1/18/22		11		221.34		2022		1		18		11		FV

								1/18/22		12		217.44		2022		1		18		12		FV

								1/18/22		13		216.73		2022		1		18		13		FV

								1/18/22		14		216.73		2022		1		18		14		FV

								1/18/22		15		215.42		2022		1		18		15		FV

								1/18/22		16		212.24		2022		1		18		16		FV

								1/18/22		17		218		2022		1		18		17		FV

								1/18/22		18		231.78		2022		1		18		18		FV

								1/18/22		19		254.81		2022		1		18		19		FV

								1/18/22		20		272.22		2022		1		18		20		FV

								1/18/22		21		259.29		2022		1		18		21		FV

								1/18/22		22		240		2022		1		18		22		V

								1/18/22		23		225.84		2022		1		18		23		V

								1/18/22		24		213.54		2022		1		18		24		V

								1/19/22		1		224.68		2022		1		19		1		V

								1/19/22		2		215.46		2022		1		19		2		V

								1/19/22		3		203.69		2022		1		19		3		V

								1/19/22		4		193.91		2022		1		19		4		V

								1/19/22		5		188.7		2022		1		19		5		V

								1/19/22		6		195.36		2022		1		19		6		V

								1/19/22		7		222.81		2022		1		19		7		V

								1/19/22		8		226.95		2022		1		19		8		FV

								1/19/22		9		239.14		2022		1		19		9		FV

								1/19/22		10		230.85		2022		1		19		10		FV

								1/19/22		11		216.18		2022		1		19		11		FV

								1/19/22		12		207.56		2022		1		19		12		FV

								1/19/22		13		207.56		2022		1		19		13		FV

								1/19/22		14		206.96		2022		1		19		14		FV

								1/19/22		15		180.3		2022		1		19		15		FV

								1/19/22		16		179.64		2022		1		19		16		FV

								1/19/22		17		184.2		2022		1		19		17		FV

								1/19/22		18		217.64		2022		1		19		18		FV

								1/19/22		19		238.1		2022		1		19		19		FV

								1/19/22		20		259.81		2022		1		19		20		FV

								1/19/22		21		254.21		2022		1		19		21		FV

								1/19/22		22		222.26		2022		1		19		22		V

								1/19/22		23		208.8		2022		1		19		23		V

								1/19/22		24		191.09		2022		1		19		24		V

								1/20/22		1		194.18		2022		1		20		1		V

								1/20/22		2		185.18		2022		1		20		2		V

								1/20/22		3		179.53		2022		1		20		3		V

								1/20/22		4		171.43		2022		1		20		4		V

								1/20/22		5		168.18		2022		1		20		5		V

								1/20/22		6		176.44		2022		1		20		6		V

								1/20/22		7		185.01		2022		1		20		7		V

								1/20/22		8		206.41		2022		1		20		8		FV

								1/20/22		9		218.11		2022		1		20		9		FV

								1/20/22		10		216.81		2022		1		20		10		FV

								1/20/22		11		206.41		2022		1		20		11		FV

								1/20/22		12		185.21		2022		1		20		12		FV

								1/20/22		13		172.66		2022		1		20		13		FV

								1/20/22		14		172.01		2022		1		20		14		FV

								1/20/22		15		163.11		2022		1		20		15		FV

								1/20/22		16		160.69		2022		1		20		16		FV

								1/20/22		17		164.05		2022		1		20		17		FV

								1/20/22		18		202.51		2022		1		20		18		FV

								1/20/22		19		215.51		2022		1		20		19		FV

								1/20/22		20		239.38		2022		1		20		20		FV

								1/20/22		21		220.63		2022		1		20		21		FV

								1/20/22		22		209.01		2022		1		20		22		V

								1/20/22		23		186.44		2022		1		20		23		V

								1/20/22		24		176.44		2022		1		20		24		V

								1/21/22		1		180		2022		1		21		1		V

								1/21/22		2		162.97		2022		1		21		2		V

								1/21/22		3		159.5		2022		1		21		3		V

								1/21/22		4		154.7		2022		1		21		4		V

								1/21/22		5		154.7		2022		1		21		5		V

								1/21/22		6		159.4		2022		1		21		6		V

								1/21/22		7		161.1		2022		1		21		7		V

								1/21/22		8		185		2022		1		21		8		FV

								1/21/22		9		205.22		2022		1		21		9		FV

								1/21/22		10		204.3		2022		1		21		10		FV

								1/21/22		11		184.57		2022		1		21		11		FV

								1/21/22		12		162.97		2022		1		21		12		FV

								1/21/22		13		161.52		2022		1		21		13		FV

								1/21/22		14		161.8		2022		1		21		14		FV

								1/21/22		15		161.1		2022		1		21		15		FV

								1/21/22		16		160		2022		1		21		16		FV

								1/21/22		17		162.97		2022		1		21		17		FV

								1/21/22		18		184.67		2022		1		21		18		FV

								1/21/22		19		206.15		2022		1		21		19		FV

								1/21/22		20		214.7		2022		1		21		20		FV

								1/21/22		21		214.68		2022		1		21		21		FV

								1/21/22		22		209.57		2022		1		21		22		V

								1/21/22		23		201.7		2022		1		21		23		V

								1/21/22		24		184.86		2022		1		21		24		V

								1/22/22		1		192.89		2022		1		22		1		V

								1/22/22		2		175		2022		1		22		2		V

								1/22/22		3		168.46		2022		1		22		3		V

								1/22/22		4		166.9		2022		1		22		4		V

								1/22/22		5		167		2022		1		22		5		V

								1/22/22		6		168		2022		1		22		6		V

								1/22/22		7		169.94		2022		1		22		7		V

								1/22/22		8		169.94		2022		1		22		8		FV

								1/22/22		9		168.98		2022		1		22		9		FV

								1/22/22		10		182.3		2022		1		22		10		FV

								1/22/22		11		188.29		2022		1		22		11		FV

								1/22/22		12		184		2022		1		22		12		FV

								1/22/22		13		184.39		2022		1		22		13		FV

								1/22/22		14		191.05		2022		1		22		14		FV

								1/22/22		15		189.99		2022		1		22		15		FV

								1/22/22		16		191.5		2022		1		22		16		FV

								1/22/22		17		193.9		2022		1		22		17		FV

								1/22/22		18		204.99		2022		1		22		18		FV

								1/22/22		19		227.41		2022		1		22		19		FV

								1/22/22		20		245.27		2022		1		22		20		FV

								1/22/22		21		227.75		2022		1		22		21		FV

								1/22/22		22		212		2022		1		22		22		V

								1/22/22		23		203		2022		1		22		23		V

								1/22/22		24		197		2022		1		22		24		V

								1/23/22		1		197.14		2022		1		23		1		V

								1/23/22		2		190		2022		1		23		2		V

								1/23/22		3		187.98		2022		1		23		3		V

								1/23/22		4		179.73		2022		1		23		4		V

								1/23/22		5		179.04		2022		1		23		5		V

								1/23/22		6		179.49		2022		1		23		6		V

								1/23/22		7		179.93		2022		1		23		7		V

								1/23/22		8		189.99		2022		1		23		8		FV

								1/23/22		9		190		2022		1		23		9		FV

								1/23/22		10		195.31		2022		1		23		10		FV

								1/23/22		11		195.34		2022		1		23		11		FV

								1/23/22		12		195.87		2022		1		23		12		FV

								1/23/22		13		195.41		2022		1		23		13		FV

								1/23/22		14		186.29		2022		1		23		14		FV

								1/23/22		15		184.49		2022		1		23		15		FV

								1/23/22		16		190		2022		1		23		16		FV

								1/23/22		17		194		2022		1		23		17		FV

								1/23/22		18		214.95		2022		1		23		18		FV

								1/23/22		19		239.49		2022		1		23		19		FV

								1/23/22		20		244.31		2022		1		23		20		FV

								1/23/22		21		249		2022		1		23		21		FV

								1/23/22		22		247.3		2022		1		23		22		V

								1/23/22		23		222.8		2022		1		23		23		V

								1/23/22		24		204.3		2022		1		23		24		V

								1/24/22		1		190.27		2022		1		24		1		V

								1/24/22		2		179.97		2022		1		24		2		V

								1/24/22		3		178.99		2022		1		24		3		V

								1/24/22		4		177.46		2022		1		24		4		V

								1/24/22		5		177.61		2022		1		24		5		V

								1/24/22		6		190		2022		1		24		6		V

								1/24/22		7		224.83		2022		1		24		7		V

								1/24/22		8		237.53		2022		1		24		8		FV

								1/24/22		9		243.47		2022		1		24		9		FV

								1/24/22		10		243.47		2022		1		24		10		FV

								1/24/22		11		239.52		2022		1		24		11		FV

								1/24/22		12		233.99		2022		1		24		12		FV

								1/24/22		13		231.21		2022		1		24		13		FV

								1/24/22		14		230.63		2022		1		24		14		FV

								1/24/22		15		229.4		2022		1		24		15		FV

								1/24/22		16		230.5		2022		1		24		16		FV

								1/24/22		17		231.77		2022		1		24		17		FV

								1/24/22		18		240		2022		1		24		18		FV

								1/24/22		19		265		2022		1		24		19		FV

								1/24/22		20		297.33		2022		1		24		20		FV

								1/24/22		21		274.98		2022		1		24		21		FV

								1/24/22		22		250		2022		1		24		22		V

								1/24/22		23		235.02		2022		1		24		23		V

								1/24/22		24		215.02		2022		1		24		24		V

								1/25/22		1		220.27		2022		1		25		1		V

								1/25/22		2		212.9		2022		1		25		2		V

								1/25/22		3		203.75		2022		1		25		3		V

								1/25/22		4		196.24		2022		1		25		4		V

								1/25/22		5		198.89		2022		1		25		5		V

								1/25/22		6		215.01		2022		1		25		6		V

								1/25/22		7		225		2022		1		25		7		V

								1/25/22		8		228.36		2022		1		25		8		FV

								1/25/22		9		236.4		2022		1		25		9		FV

								1/25/22		10		235.1		2022		1		25		10		FV

								1/25/22		11		227.41		2022		1		25		11		FV

								1/25/22		12		222.8		2022		1		25		12		FV

								1/25/22		13		219.5		2022		1		25		13		FV

								1/25/22		14		216.53		2022		1		25		14		FV

								1/25/22		15		216.31		2022		1		25		15		FV

								1/25/22		16		219.89		2022		1		25		16		FV

								1/25/22		17		226		2022		1		25		17		FV

								1/25/22		18		231.02		2022		1		25		18		FV

								1/25/22		19		239.1		2022		1		25		19		FV

								1/25/22		20		248.53		2022		1		25		20		FV

								1/25/22		21		256.36		2022		1		25		21		FV

								1/25/22		22		242		2022		1		25		22		V

								1/25/22		23		229.9		2022		1		25		23		V

								1/25/22		24		214.41		2022		1		25		24		V

								1/26/22		1		244.86		2022		1		26		1		V

								1/26/22		2		235		2022		1		26		2		V

								1/26/22		3		231.86		2022		1		26		3		V

								1/26/22		4		228		2022		1		26		4		V

								1/26/22		5		225.01		2022		1		26		5		V

								1/26/22		6		233.16		2022		1		26		6		V

								1/26/22		7		233.16		2022		1		26		7		V

								1/26/22		8		238.57		2022		1		26		8		FV

								1/26/22		9		243.97		2022		1		26		9		FV

								1/26/22		10		243.97		2022		1		26		10		FV

								1/26/22		11		239.66		2022		1		26		11		FV

								1/26/22		12		237.81		2022		1		26		12		FV

								1/26/22		13		234.69		2022		1		26		13		FV

								1/26/22		14		233.16		2022		1		26		14		FV

								1/26/22		15		229.47		2022		1		26		15		FV

								1/26/22		16		229.17		2022		1		26		16		FV

								1/26/22		17		234.18		2022		1		26		17		FV

								1/26/22		18		237.92		2022		1		26		18		FV

								1/26/22		19		243.97		2022		1		26		19		FV

								1/26/22		20		248.76		2022		1		26		20		FV

								1/26/22		21		250		2022		1		26		21		FV

								1/26/22		22		243.97		2022		1		26		22		V

								1/26/22		23		235.92		2022		1		26		23		V

								1/26/22		24		226.27		2022		1		26		24		V

								1/27/22		1		238.4		2022		1		27		1		V

								1/27/22		2		229.89		2022		1		27		2		V

								1/27/22		3		229		2022		1		27		3		V

								1/27/22		4		221.4		2022		1		27		4		V

								1/27/22		5		219		2022		1		27		5		V

								1/27/22		6		220		2022		1		27		6		V

								1/27/22		7		223.66		2022		1		27		7		V

								1/27/22		8		237		2022		1		27		8		FV

								1/27/22		9		248.8		2022		1		27		9		FV

								1/27/22		10		248.8		2022		1		27		10		FV

								1/27/22		11		238.1		2022		1		27		11		FV

								1/27/22		12		229.89		2022		1		27		12		FV

								1/27/22		13		230.5		2022		1		27		13		FV

								1/27/22		14		231		2022		1		27		14		FV

								1/27/22		15		226.6		2022		1		27		15		FV

								1/27/22		16		225		2022		1		27		16		FV

								1/27/22		17		229.5		2022		1		27		17		FV

								1/27/22		18		237		2022		1		27		18		FV

								1/27/22		19		244		2022		1		27		19		FV

								1/27/22		20		249.01		2022		1		27		20		FV

								1/27/22		21		248.35		2022		1		27		21		FV

								1/27/22		22		237		2022		1		27		22		V

								1/27/22		23		215.75		2022		1		27		23		V

								1/27/22		24		222.4		2022		1		27		24		V

								1/28/22		1		232.13		2022		1		28		1		V

								1/28/22		2		220		2022		1		28		2		V

								1/28/22		3		209.1		2022		1		28		3		V

								1/28/22		4		199.5		2022		1		28		4		V

								1/28/22		5		190		2022		1		28		5		V

								1/28/22		6		204.5		2022		1		28		6		V

								1/28/22		7		223.8		2022		1		28		7		V

								1/28/22		8		243.17		2022		1		28		8		FV

								1/28/22		9		250.73		2022		1		28		9		FV

								1/28/22		10		246.03		2022		1		28		10		FV

								1/28/22		11		230.29		2022		1		28		11		FV

								1/28/22		12		221.53		2022		1		28		12		FV

								1/28/22		13		217.46		2022		1		28		13		FV

								1/28/22		14		211.88		2022		1		28		14		FV

								1/28/22		15		193.61		2022		1		28		15		FV

								1/28/22		16		203.42		2022		1		28		16		FV

								1/28/22		17		215.01		2022		1		28		17		FV

								1/28/22		18		237.45		2022		1		28		18		FV

								1/28/22		19		249.2		2022		1		28		19		FV

								1/28/22		20		255.38		2022		1		28		20		FV

								1/28/22		21		250		2022		1		28		21		FV

								1/28/22		22		238.88		2022		1		28		22		V

								1/28/22		23		229.05		2022		1		28		23		V

								1/28/22		24		217.99		2022		1		28		24		V

								1/29/22		1		228.06		2022		1		29		1		V

								1/29/22		2		216.52		2022		1		29		2		V

								1/29/22		3		199.56		2022		1		29		3		V

								1/29/22		4		204.94		2022		1		29		4		V

								1/29/22		5		202.12		2022		1		29		5		V

								1/29/22		6		196.98		2022		1		29		6		V

								1/29/22		7		208.12		2022		1		29		7		V

								1/29/22		8		224.53		2022		1		29		8		FV

								1/29/22		9		238.74		2022		1		29		9		FV

								1/29/22		10		235.88		2022		1		29		10		FV

								1/29/22		11		236.02		2022		1		29		11		FV

								1/29/22		12		220.87		2022		1		29		12		FV

								1/29/22		13		217.41		2022		1		29		13		FV

								1/29/22		14		212.19		2022		1		29		14		FV

								1/29/22		15		206.99		2022		1		29		15		FV

								1/29/22		16		181.97		2022		1		29		16		FV

								1/29/22		17		182.25		2022		1		29		17		FV

								1/29/22		18		221.53		2022		1		29		18		FV

								1/29/22		19		247		2022		1		29		19		FV

								1/29/22		20		263.03		2022		1		29		20		FV

								1/29/22		21		259.94		2022		1		29		21		FV

								1/29/22		22		259.94		2022		1		29		22		V

								1/29/22		23		250.73		2022		1		29		23		V

								1/29/22		24		245.2		2022		1		29		24		V

								1/30/22		1		234.5		2022		1		30		1		V

								1/30/22		2		220.58		2022		1		30		2		V

								1/30/22		3		216		2022		1		30		3		V

								1/30/22		4		207.63		2022		1		30		4		V

								1/30/22		5		206.5		2022		1		30		5		V

								1/30/22		6		211.34		2022		1		30		6		V

								1/30/22		7		214		2022		1		30		7		V

								1/30/22		8		223		2022		1		30		8		FV

								1/30/22		9		218		2022		1		30		9		FV

								1/30/22		10		229		2022		1		30		10		FV

								1/30/22		11		223.53		2022		1		30		11		FV

								1/30/22		12		231.2		2022		1		30		12		FV

								1/30/22		13		234.89		2022		1		30		13		FV

								1/30/22		14		221.86		2022		1		30		14		FV

								1/30/22		15		214.01		2022		1		30		15		FV

								1/30/22		16		209.03		2022		1		30		16		FV

								1/30/22		17		220		2022		1		30		17		FV

								1/30/22		18		229		2022		1		30		18		FV

								1/30/22		19		261.5		2022		1		30		19		FV

								1/30/22		20		263.39		2022		1		30		20		FV

								1/30/22		21		268.65		2022		1		30		21		FV

								1/30/22		22		266.01		2022		1		30		22		V

								1/30/22		23		257.55		2022		1		30		23		V

								1/30/22		24		250.94		2022		1		30		24		V

								1/31/22		1		242.36		2022		1		31		1		V

								1/31/22		2		222		2022		1		31		2		V

								1/31/22		3		193.43		2022		1		31		3		V

								1/31/22		4		192.49		2022		1		31		4		V

								1/31/22		5		190		2022		1		31		5		V

								1/31/22		6		184.16		2022		1		31		6		V

								1/31/22		7		193.09		2022		1		31		7		V

								1/31/22		8		240		2022		1		31		8		FV

								1/31/22		9		251.24		2022		1		31		9		FV

								1/31/22		10		251.92		2022		1		31		10		FV

								1/31/22		11		248.08		2022		1		31		11		FV

								1/31/22		12		243.21		2022		1		31		12		FV

								1/31/22		13		237.81		2022		1		31		13		FV

								1/31/22		14		221.57		2022		1		31		14		FV

								1/31/22		15		207.22		2022		1		31		15		FV

								1/31/22		16		193.81		2022		1		31		16		FV

								1/31/22		17		195.13		2022		1		31		17		FV

								1/31/22		18		240.67		2022		1		31		18		FV

								1/31/22		19		253.8		2022		1		31		19		FV

								1/31/22		20		260		2022		1		31		20		FV

								1/31/22		21		252.22		2022		1		31		21		FV

								1/31/22		22		240		2022		1		31		22		V

								1/31/22		23		218.69		2022		1		31		23		V

								1/31/22		24		202.01		2022		1		31		24		V

								2/1/22		1		208.4		2022		2		1		1		V

								2/1/22		2		191.95		2022		2		1		2		V

								2/1/22		3		191.65		2022		2		1		3		V

								2/1/22		4		186.1		2022		2		1		4		V

								2/1/22		5		169.97		2022		2		1		5		V

								2/1/22		6		181		2022		2		1		6		V

								2/1/22		7		191.94		2022		2		1		7		V

								2/1/22		8		227		2022		2		1		8		FV

								2/1/22		9		250		2022		2		1		9		FV

								2/1/22		10		233.19		2022		2		1		10		FV

								2/1/22		11		196.84		2022		2		1		11		FV

								2/1/22		12		191.65		2022		2		1		12		FV

								2/1/22		13		191.1		2022		2		1		13		FV

								2/1/22		14		190.02		2022		2		1		14		FV

								2/1/22		15		191.09		2022		2		1		15		FV

								2/1/22		16		171.89		2022		2		1		16		FV

								2/1/22		17		190.96		2022		2		1		17		FV

								2/1/22		18		216.88		2022		2		1		18		FV

								2/1/22		19		245.01		2022		2		1		19		FV

								2/1/22		20		253		2022		2		1		20		FV

								2/1/22		21		251.87		2022		2		1		21		FV

								2/1/22		22		226.04		2022		2		1		22		V

								2/1/22		23		207.14		2022		2		1		23		V

								2/1/22		24		202.3		2022		2		1		24		V

								2/2/22		1		184.75		2022		2		2		1		V

								2/2/22		2		178.69		2022		2		2		2		V

								2/2/22		3		170.1		2022		2		2		3		V

								2/2/22		4		168.08		2022		2		2		4		V

								2/2/22		5		169.53		2022		2		2		5		V

								2/2/22		6		174.97		2022		2		2		6		V

								2/2/22		7		182		2022		2		2		7		V

								2/2/22		8		220.72		2022		2		2		8		FV

								2/2/22		9		223.5		2022		2		2		9		FV

								2/2/22		10		225.02		2022		2		2		10		FV

								2/2/22		11		207.27		2022		2		2		11		FV

								2/2/22		12		193.94		2022		2		2		12		FV

								2/2/22		13		196.3		2022		2		2		13		FV

								2/2/22		14		195		2022		2		2		14		FV

								2/2/22		15		193.94		2022		2		2		15		FV

								2/2/22		16		193.09		2022		2		2		16		FV

								2/2/22		17		201.53		2022		2		2		17		FV

								2/2/22		18		238.01		2022		2		2		18		FV

								2/2/22		19		266.9		2022		2		2		19		FV

								2/2/22		20		267.88		2022		2		2		20		FV

								2/2/22		21		270.09		2022		2		2		21		FV

								2/2/22		22		267.97		2022		2		2		22		V

								2/2/22		23		239.95		2022		2		2		23		V

								2/2/22		24		215		2022		2		2		24		V

								2/3/22		1		215		2022		2		3		1		V

								2/3/22		2		189.09		2022		2		3		2		V

								2/3/22		3		182.37		2022		2		3		3		V

								2/3/22		4		178.3		2022		2		3		4		V

								2/3/22		5		173.25		2022		2		3		5		V

								2/3/22		6		181.5		2022		2		3		6		V

								2/3/22		7		193.21		2022		2		3		7		V

								2/3/22		8		232.74		2022		2		3		8		FV

								2/3/22		9		246		2022		2		3		9		FV

								2/3/22		10		231.79		2022		2		3		10		FV

								2/3/22		11		213.26		2022		2		3		11		FV

								2/3/22		12		209		2022		2		3		12		FV

								2/3/22		13		199.1		2022		2		3		13		FV

								2/3/22		14		192.68		2022		2		3		14		FV

								2/3/22		15		189.95		2022		2		3		15		FV

								2/3/22		16		189.94		2022		2		3		16		FV

								2/3/22		17		200		2022		2		3		17		FV

								2/3/22		18		224.15		2022		2		3		18		FV

								2/3/22		19		237.72		2022		2		3		19		FV

								2/3/22		20		245.68		2022		2		3		20		FV

								2/3/22		21		240		2022		2		3		21		FV

								2/3/22		22		225.01		2022		2		3		22		V

								2/3/22		23		204.88		2022		2		3		23		V

								2/3/22		24		194.74		2022		2		3		24		V

								2/4/22		1		197		2022		2		4		1		V

								2/4/22		2		181.32		2022		2		4		2		V

								2/4/22		3		179.34		2022		2		4		3		V

								2/4/22		4		167.44		2022		2		4		4		V

								2/4/22		5		166.59		2022		2		4		5		V

								2/4/22		6		167.44		2022		2		4		6		V

								2/4/22		7		180.05		2022		2		4		7		V

								2/4/22		8		217.32		2022		2		4		8		FV

								2/4/22		9		227.87		2022		2		4		9		FV

								2/4/22		10		227.87		2022		2		4		10		FV

								2/4/22		11		220.72		2022		2		4		11		FV

								2/4/22		12		200.03		2022		2		4		12		FV

								2/4/22		13		190		2022		2		4		13		FV

								2/4/22		14		179.85		2022		2		4		14		FV

								2/4/22		15		179.95		2022		2		4		15		FV

								2/4/22		16		174.54		2022		2		4		16		FV

								2/4/22		17		179.55		2022		2		4		17		FV

								2/4/22		18		196.31		2022		2		4		18		FV

								2/4/22		19		218.63		2022		2		4		19		FV

								2/4/22		20		233.34		2022		2		4		20		FV

								2/4/22		21		227.66		2022		2		4		21		FV

								2/4/22		22		223.58		2022		2		4		22		V

								2/4/22		23		204.74		2022		2		4		23		V

								2/4/22		24		187.49		2022		2		4		24		V

								2/5/22		1		217.32		2022		2		5		1		V

								2/5/22		2		215		2022		2		5		2		V

								2/5/22		3		190.2		2022		2		5		3		V

								2/5/22		4		189.5		2022		2		5		4		V

								2/5/22		5		182.02		2022		2		5		5		V

								2/5/22		6		181.42		2022		2		5		6		V

								2/5/22		7		190.05		2022		2		5		7		V

								2/5/22		8		190.98		2022		2		5		8		FV

								2/5/22		9		214.04		2022		2		5		9		FV

								2/5/22		10		210.01		2022		2		5		10		FV

								2/5/22		11		216.43		2022		2		5		11		FV

								2/5/22		12		189.95		2022		2		5		12		FV

								2/5/22		13		190.15		2022		2		5		13		FV

								2/5/22		14		189		2022		2		5		14		FV

								2/5/22		15		174.9		2022		2		5		15		FV

								2/5/22		16		170.47		2022		2		5		16		FV

								2/5/22		17		173.95		2022		2		5		17		FV

								2/5/22		18		178.28		2022		2		5		18		FV

								2/5/22		19		223.01		2022		2		5		19		FV

								2/5/22		20		226.5		2022		2		5		20		FV

								2/5/22		21		225		2022		2		5		21		FV

								2/5/22		22		223.01		2022		2		5		22		V

								2/5/22		23		210		2022		2		5		23		V

								2/5/22		24		189.75		2022		2		5		24		V

								2/6/22		1		189.7		2022		2		6		1		V

								2/6/22		2		178.85		2022		2		6		2		V

								2/6/22		3		177.6		2022		2		6		3		V

								2/6/22		4		176.09		2022		2		6		4		V

								2/6/22		5		173.44		2022		2		6		5		V

								2/6/22		6		177.6		2022		2		6		6		V

								2/6/22		7		179.05		2022		2		6		7		V

								2/6/22		8		179.35		2022		2		6		8		FV

								2/6/22		9		179.35		2022		2		6		9		FV

								2/6/22		10		179.25		2022		2		6		10		FV

								2/6/22		11		178.75		2022		2		6		11		FV

								2/6/22		12		177.51		2022		2		6		12		FV

								2/6/22		13		179.89		2022		2		6		13		FV

								2/6/22		14		178.95		2022		2		6		14		FV

								2/6/22		15		178.85		2022		2		6		15		FV

								2/6/22		16		172.59		2022		2		6		16		FV

								2/6/22		17		172.18		2022		2		6		17		FV

								2/6/22		18		179.25		2022		2		6		18		FV

								2/6/22		19		225.51		2022		2		6		19		FV

								2/6/22		20		240		2022		2		6		20		FV

								2/6/22		21		246.43		2022		2		6		21		FV

								2/6/22		22		235.02		2022		2		6		22		V

								2/6/22		23		226.01		2022		2		6		23		V

								2/6/22		24		190		2022		2		6		24		V

								2/7/22		1		189.5		2022		2		7		1		V

								2/7/22		2		179.41		2022		2		7		2		V

								2/7/22		3		176		2022		2		7		3		V

								2/7/22		4		175.2		2022		2		7		4		V

								2/7/22		5		165.97		2022		2		7		5		V

								2/7/22		6		176		2022		2		7		6		V

								2/7/22		7		205		2022		2		7		7		V

								2/7/22		8		239.03		2022		2		7		8		FV

								2/7/22		9		253.61		2022		2		7		9		FV

								2/7/22		10		246.92		2022		2		7		10		FV

								2/7/22		11		232.18		2022		2		7		11		FV

								2/7/22		12		212.7		2022		2		7		12		FV

								2/7/22		13		201.01		2022		2		7		13		FV

								2/7/22		14		199.46		2022		2		7		14		FV

								2/7/22		15		190.15		2022		2		7		15		FV

								2/7/22		16		186.03		2022		2		7		16		FV

								2/7/22		17		190.15		2022		2		7		17		FV

								2/7/22		18		206.36		2022		2		7		18		FV

								2/7/22		19		235.78		2022		2		7		19		FV

								2/7/22		20		239.42		2022		2		7		20		FV

								2/7/22		21		236.47		2022		2		7		21		FV

								2/7/22		22		227.89		2022		2		7		22		V

								2/7/22		23		201.3		2022		2		7		23		V

								2/7/22		24		189.55		2022		2		7		24		V

								2/8/22		1		184		2022		2		8		1		V

								2/8/22		2		179.88		2022		2		8		2		V

								2/8/22		3		174.68		2022		2		8		3		V

								2/8/22		4		170.88		2022		2		8		4		V

								2/8/22		5		180.01		2022		2		8		5		V

								2/8/22		6		183.62		2022		2		8		6		V

								2/8/22		7		190.74		2022		2		8		7		V

								2/8/22		8		240.11		2022		2		8		8		FV

								2/8/22		9		250		2022		2		8		9		FV

								2/8/22		10		233.59		2022		2		8		10		FV

								2/8/22		11		211.5		2022		2		8		11		FV

								2/8/22		12		190.1		2022		2		8		12		FV

								2/8/22		13		185.84		2022		2		8		13		FV

								2/8/22		14		182.44		2022		2		8		14		FV

								2/8/22		15		179.41		2022		2		8		15		FV

								2/8/22		16		178.62		2022		2		8		16		FV

								2/8/22		17		184.1		2022		2		8		17		FV

								2/8/22		18		211.47		2022		2		8		18		FV

								2/8/22		19		240		2022		2		8		19		FV

								2/8/22		20		249.49		2022		2		8		20		FV

								2/8/22		21		240		2022		2		8		21		FV

								2/8/22		22		235		2022		2		8		22		V

								2/8/22		23		212.71		2022		2		8		23		V

								2/8/22		24		200.57		2022		2		8		24		V

								2/9/22		1		195		2022		2		9		1		V

								2/9/22		2		187.38		2022		2		9		2		V

								2/9/22		3		185		2022		2		9		3		V

								2/9/22		4		183.44		2022		2		9		4		V

								2/9/22		5		182.59		2022		2		9		5		V

								2/9/22		6		182.65		2022		2		9		6		V

								2/9/22		7		200.23		2022		2		9		7		V

								2/9/22		8		237.91		2022		2		9		8		FV

								2/9/22		9		248.83		2022		2		9		9		FV

								2/9/22		10		235.8		2022		2		9		10		FV

								2/9/22		11		220.45		2022		2		9		11		FV

								2/9/22		12		202.96		2022		2		9		12		FV

								2/9/22		13		192.45		2022		2		9		13		FV

								2/9/22		14		188.05		2022		2		9		14		FV

								2/9/22		15		183.44		2022		2		9		15		FV

								2/9/22		16		188.1		2022		2		9		16		FV

								2/9/22		17		189.95		2022		2		9		17		FV

								2/9/22		18		219		2022		2		9		18		FV

								2/9/22		19		249.12		2022		2		9		19		FV

								2/9/22		20		257.28		2022		2		9		20		FV

								2/9/22		21		245.1		2022		2		9		21		FV

								2/9/22		22		240.89		2022		2		9		22		V

								2/9/22		23		229.97		2022		2		9		23		V

								2/9/22		24		207		2022		2		9		24		V

								2/10/22		1		233.71		2022		2		10		1		V

								2/10/22		2		211.43		2022		2		10		2		V

								2/10/22		3		194.33		2022		2		10		3		V

								2/10/22		4		177.45		2022		2		10		4		V

								2/10/22		5		174.85		2022		2		10		5		V

								2/10/22		6		175.15		2022		2		10		6		V

								2/10/22		7		203.2		2022		2		10		7		V

								2/10/22		8		233.46		2022		2		10		8		FV

								2/10/22		9		240.32		2022		2		10		9		FV

								2/10/22		10		233.96		2022		2		10		10		FV

								2/10/22		11		233.96		2022		2		10		11		FV

								2/10/22		12		206.55		2022		2		10		12		FV

								2/10/22		13		193.23		2022		2		10		13		FV

								2/10/22		14		180.14		2022		2		10		14		FV

								2/10/22		15		177.45		2022		2		10		15		FV

								2/10/22		16		184.55		2022		2		10		16		FV

								2/10/22		17		195.98		2022		2		10		17		FV

								2/10/22		18		215.77		2022		2		10		18		FV

								2/10/22		19		238		2022		2		10		19		FV

								2/10/22		20		248.01		2022		2		10		20		FV

								2/10/22		21		235.01		2022		2		10		21		FV

								2/10/22		22		226.8		2022		2		10		22		V

								2/10/22		23		209.99		2022		2		10		23		V

								2/10/22		24		195.71		2022		2		10		24		V

								2/11/22		1		199.03		2022		2		11		1		V

								2/11/22		2		178.85		2022		2		11		2		V

								2/11/22		3		175.05		2022		2		11		3		V

								2/11/22		4		167.2		2022		2		11		4		V

								2/11/22		5		165		2022		2		11		5		V

								2/11/22		6		171.3		2022		2		11		6		V

								2/11/22		7		196.95		2022		2		11		7		V

								2/11/22		8		220.04		2022		2		11		8		FV

								2/11/22		9		229.7		2022		2		11		9		FV

								2/11/22		10		223.92		2022		2		11		10		FV

								2/11/22		11		207.83		2022		2		11		11		FV

								2/11/22		12		191.5		2022		2		11		12		FV

								2/11/22		13		174.95		2022		2		11		13		FV

								2/11/22		14		174.5		2022		2		11		14		FV

								2/11/22		15		174.55		2022		2		11		15		FV

								2/11/22		16		172.54		2022		2		11		16		FV

								2/11/22		17		176.99		2022		2		11		17		FV

								2/11/22		18		206.96		2022		2		11		18		FV

								2/11/22		19		226.8		2022		2		11		19		FV

								2/11/22		20		241.18		2022		2		11		20		FV

								2/11/22		21		221.31		2022		2		11		21		FV

								2/11/22		22		216		2022		2		11		22		V

								2/11/22		23		205.79		2022		2		11		23		V

								2/11/22		24		197.89		2022		2		11		24		V

								2/12/22		1		212.17		2022		2		12		1		V

								2/12/22		2		211.1		2022		2		12		2		V

								2/12/22		3		205.89		2022		2		12		3		V

								2/12/22		4		203.08		2022		2		12		4		V

								2/12/22		5		200.47		2022		2		12		5		V

								2/12/22		6		194.91		2022		2		12		6		V

								2/12/22		7		199.03		2022		2		12		7		V

								2/12/22		8		207.43		2022		2		12		8		FV

								2/12/22		9		210.89		2022		2		12		9		FV

								2/12/22		10		211.17		2022		2		12		10		FV

								2/12/22		11		203.23		2022		2		12		11		FV

								2/12/22		12		184.74		2022		2		12		12		FV

								2/12/22		13		179.99		2022		2		12		13		FV

								2/12/22		14		171		2022		2		12		14		FV

								2/12/22		15		168.39		2022		2		12		15		FV

								2/12/22		16		166.79		2022		2		12		16		FV

								2/12/22		17		171.56		2022		2		12		17		FV

								2/12/22		18		194.89		2022		2		12		18		FV

								2/12/22		19		212.52		2022		2		12		19		FV

								2/12/22		20		231.55		2022		2		12		20		FV

								2/12/22		21		220		2022		2		12		21		FV

								2/12/22		22		214.89		2022		2		12		22		V

								2/12/22		23		204.89		2022		2		12		23		V

								2/12/22		24		193.94		2022		2		12		24		V

								2/13/22		1		220		2022		2		13		1		V

								2/13/22		2		214.23		2022		2		13		2		V

								2/13/22		3		210.89		2022		2		13		3		V

								2/13/22		4		187		2022		2		13		4		V

								2/13/22		5		192.43		2022		2		13		5		V

								2/13/22		6		170.85		2022		2		13		6		V

								2/13/22		7		170.84		2022		2		13		7		V

								2/13/22		8		191.08		2022		2		13		8		FV

								2/13/22		9		169.5		2022		2		13		9		FV

								2/13/22		10		169.8		2022		2		13		10		FV

								2/13/22		11		163.34		2022		2		13		11		FV

								2/13/22		12		155.11		2022		2		13		12		FV

								2/13/22		13		148.2		2022		2		13		13		FV

								2/13/22		14		117.92		2022		2		13		14		FV

								2/13/22		15		70		2022		2		13		15		FV

								2/13/22		16		93.07		2022		2		13		16		FV

								2/13/22		17		104.77		2022		2		13		17		FV

								2/13/22		18		123.9		2022		2		13		18		FV

								2/13/22		19		164.59		2022		2		13		19		FV

								2/13/22		20		181.92		2022		2		13		20		FV

								2/13/22		21		205.01		2022		2		13		21		FV

								2/13/22		22		205.01		2022		2		13		22		V

								2/13/22		23		170.84		2022		2		13		23		V

								2/13/22		24		168.99		2022		2		13		24		V

								2/14/22		1		153.57		2022		2		14		1		V

								2/14/22		2		150		2022		2		14		2		V

								2/14/22		3		142.49		2022		2		14		3		V

								2/14/22		4		107.5		2022		2		14		4		V

								2/14/22		5		105		2022		2		14		5		V

								2/14/22		6		146.96		2022		2		14		6		V

								2/14/22		7		170.84		2022		2		14		7		V

								2/14/22		8		217.51		2022		2		14		8		FV

								2/14/22		9		224.59		2022		2		14		9		FV

								2/14/22		10		228.2		2022		2		14		10		FV

								2/14/22		11		218.09		2022		2		14		11		FV

								2/14/22		12		200.42		2022		2		14		12		FV

								2/14/22		13		170		2022		2		14		13		FV

								2/14/22		14		162.9		2022		2		14		14		FV

								2/14/22		15		160		2022		2		14		15		FV

								2/14/22		16		156.11		2022		2		14		16		FV

								2/14/22		17		162.68		2022		2		14		17		FV

								2/14/22		18		194.99		2022		2		14		18		FV

								2/14/22		19		221.98		2022		2		14		19		FV

								2/14/22		20		248.71		2022		2		14		20		FV

								2/14/22		21		229.02		2022		2		14		21		FV

								2/14/22		22		222.85		2022		2		14		22		V

								2/14/22		23		210.55		2022		2		14		23		V

								2/14/22		24		194.81		2022		2		14		24		V

								2/15/22		1		198.18		2022		2		15		1		V

								2/15/22		2		189		2022		2		15		2		V

								2/15/22		3		179.7		2022		2		15		3		V

								2/15/22		4		173.4		2022		2		15		4		V

								2/15/22		5		165.85		2022		2		15		5		V

								2/15/22		6		169.3		2022		2		15		6		V

								2/15/22		7		204.2		2022		2		15		7		V

								2/15/22		8		234.06		2022		2		15		8		FV

								2/15/22		9		250.79		2022		2		15		9		FV

								2/15/22		10		240		2022		2		15		10		FV

								2/15/22		11		220.43		2022		2		15		11		FV

								2/15/22		12		202.38		2022		2		15		12		FV

								2/15/22		13		183.62		2022		2		15		13		FV

								2/15/22		14		162.9		2022		2		15		14		FV

								2/15/22		15		162.68		2022		2		15		15		FV

								2/15/22		16		162.52		2022		2		15		16		FV

								2/15/22		17		163.1		2022		2		15		17		FV

								2/15/22		18		188.87		2022		2		15		18		FV

								2/15/22		19		224		2022		2		15		19		FV

								2/15/22		20		238.26		2022		2		15		20		FV

								2/15/22		21		247.99		2022		2		15		21		FV

								2/15/22		22		238.26		2022		2		15		22		V

								2/15/22		23		225.78		2022		2		15		23		V

								2/15/22		24		173.4		2022		2		15		24		V

								2/16/22		1		171.9		2022		2		16		1		V

								2/16/22		2		162.3		2022		2		16		2		V

								2/16/22		3		158.72		2022		2		16		3		V

								2/16/22		4		151.58		2022		2		16		4		V

								2/16/22		5		150.6		2022		2		16		5		V

								2/16/22		6		152.05		2022		2		16		6		V

								2/16/22		7		163.48		2022		2		16		7		V

								2/16/22		8		213.51		2022		2		16		8		FV

								2/16/22		9		219.63		2022		2		16		9		FV

								2/16/22		10		215.28		2022		2		16		10		FV

								2/16/22		11		175.13		2022		2		16		11		FV

								2/16/22		12		162.2		2022		2		16		12		FV

								2/16/22		13		165		2022		2		16		13		FV

								2/16/22		14		155.2		2022		2		16		14		FV

								2/16/22		15		143.25		2022		2		16		15		FV

								2/16/22		16		138.17		2022		2		16		16		FV

								2/16/22		17		135.39		2022		2		16		17		FV

								2/16/22		18		160.84		2022		2		16		18		FV

								2/16/22		19		210.93		2022		2		16		19		FV

								2/16/22		20		225		2022		2		16		20		FV

								2/16/22		21		236.73		2022		2		16		21		FV

								2/16/22		22		226.3		2022		2		16		22		V

								2/16/22		23		210.06		2022		2		16		23		V

								2/16/22		24		172		2022		2		16		24		V

								2/17/22		1		150.09		2022		2		17		1		V

								2/17/22		2		142.08		2022		2		17		2		V

								2/17/22		3		120.41		2022		2		17		3		V

								2/17/22		4		100		2022		2		17		4		V

								2/17/22		5		109.99		2022		2		17		5		V

								2/17/22		6		110		2022		2		17		6		V

								2/17/22		7		138		2022		2		17		7		V

								2/17/22		8		170		2022		2		17		8		FV

								2/17/22		9		196.99		2022		2		17		9		FV

								2/17/22		10		192.69		2022		2		17		10		FV

								2/17/22		11		170		2022		2		17		11		FV

								2/17/22		12		154.99		2022		2		17		12		FV

								2/17/22		13		154.99		2022		2		17		13		FV

								2/17/22		14		152.58		2022		2		17		14		FV

								2/17/22		15		150.51		2022		2		17		15		FV

								2/17/22		16		150.09		2022		2		17		16		FV

								2/17/22		17		154.68		2022		2		17		17		FV

								2/17/22		18		160		2022		2		17		18		FV

								2/17/22		19		210.18		2022		2		17		19		FV

								2/17/22		20		238.07		2022		2		17		20		FV

								2/17/22		21		268.12		2022		2		17		21		FV

								2/17/22		22		237.8		2022		2		17		22		V

								2/17/22		23		210.3		2022		2		17		23		V

								2/17/22		24		197.64		2022		2		17		24		V

								2/18/22		1		206.4		2022		2		18		1		V

								2/18/22		2		200		2022		2		18		2		V

								2/18/22		3		190.15		2022		2		18		3		V

								2/18/22		4		181.19		2022		2		18		4		V

								2/18/22		5		174.1		2022		2		18		5		V

								2/18/22		6		174.1		2022		2		18		6		V

								2/18/22		7		200		2022		2		18		7		V

								2/18/22		8		210.86		2022		2		18		8		FV

								2/18/22		9		215		2022		2		18		9		FV

								2/18/22		10		210		2022		2		18		10		FV

								2/18/22		11		205.61		2022		2		18		11		FV

								2/18/22		12		199.9		2022		2		18		12		FV

								2/18/22		13		188.43		2022		2		18		13		FV

								2/18/22		14		180.49		2022		2		18		14		FV

								2/18/22		15		159.9		2022		2		18		15		FV

								2/18/22		16		154.09		2022		2		18		16		FV

								2/18/22		17		154		2022		2		18		17		FV

								2/18/22		18		156.84		2022		2		18		18		FV

								2/18/22		19		190		2022		2		18		19		FV

								2/18/22		20		200		2022		2		18		20		FV

								2/18/22		21		192.2		2022		2		18		21		FV

								2/18/22		22		178.03		2022		2		18		22		V

								2/18/22		23		154		2022		2		18		23		V

								2/18/22		24		146.86		2022		2		18		24		V

								2/19/22		1		129		2022		2		19		1		V

								2/19/22		2		111.99		2022		2		19		2		V

								2/19/22		3		98.06		2022		2		19		3		V

								2/19/22		4		77.2		2022		2		19		4		V

								2/19/22		5		82.57		2022		2		19		5		V

								2/19/22		6		96.6		2022		2		19		6		V

								2/19/22		7		111.99		2022		2		19		7		V

								2/19/22		8		136.4		2022		2		19		8		FV

								2/19/22		9		138.97		2022		2		19		9		FV

								2/19/22		10		169.88		2022		2		19		10		FV

								2/19/22		11		140.7		2022		2		19		11		FV

								2/19/22		12		131.78		2022		2		19		12		FV

								2/19/22		13		120.84		2022		2		19		13		FV

								2/19/22		14		120.84		2022		2		19		14		FV

								2/19/22		15		120.84		2022		2		19		15		FV

								2/19/22		16		110.3		2022		2		19		16		FV

								2/19/22		17		111.99		2022		2		19		17		FV

								2/19/22		18		129.1		2022		2		19		18		FV

								2/19/22		19		168		2022		2		19		19		FV

								2/19/22		20		196.85		2022		2		19		20		FV

								2/19/22		21		204		2022		2		19		21		FV

								2/19/22		22		204.79		2022		2		19		22		V

								2/19/22		23		201		2022		2		19		23		V

								2/19/22		24		192.5		2022		2		19		24		V

								2/20/22		1		196		2022		2		20		1		V

								2/20/22		2		175.36		2022		2		20		2		V

								2/20/22		3		150		2022		2		20		3		V

								2/20/22		4		140.85		2022		2		20		4		V

								2/20/22		5		140.84		2022		2		20		5		V

								2/20/22		6		145.44		2022		2		20		6		V

								2/20/22		7		160		2022		2		20		7		V

								2/20/22		8		172.54		2022		2		20		8		FV

								2/20/22		9		149.54		2022		2		20		9		FV

								2/20/22		10		140.84		2022		2		20		10		FV

								2/20/22		11		136.1		2022		2		20		11		FV

								2/20/22		12		136.59		2022		2		20		12		FV

								2/20/22		13		129		2022		2		20		13		FV

								2/20/22		14		130.58		2022		2		20		14		FV

								2/20/22		15		129.11		2022		2		20		15		FV

								2/20/22		16		129.11		2022		2		20		16		FV

								2/20/22		17		128.6		2022		2		20		17		FV

								2/20/22		18		136.6		2022		2		20		18		FV

								2/20/22		19		200		2022		2		20		19		FV

								2/20/22		20		218.1		2022		2		20		20		FV

								2/20/22		21		225		2022		2		20		21		FV

								2/20/22		22		223.31		2022		2		20		22		V

								2/20/22		23		215		2022		2		20		23		V

								2/20/22		24		205		2022		2		20		24		V

								2/21/22		1		199		2022		2		21		1		V

								2/21/22		2		165		2022		2		21		2		V

								2/21/22		3		158.89		2022		2		21		3		V

								2/21/22		4		147.1		2022		2		21		4		V

								2/21/22		5		142		2022		2		21		5		V

								2/21/22		6		154.59		2022		2		21		6		V

								2/21/22		7		201.36		2022		2		21		7		V

								2/21/22		8		221.12		2022		2		21		8		FV

								2/21/22		9		225		2022		2		21		9		FV

								2/21/22		10		218.51		2022		2		21		10		FV

								2/21/22		11		198.36		2022		2		21		11		FV

								2/21/22		12		170.11		2022		2		21		12		FV

								2/21/22		13		161.36		2022		2		21		13		FV

								2/21/22		14		156.93		2022		2		21		14		FV

								2/21/22		15		154.59		2022		2		21		15		FV

								2/21/22		16		158.89		2022		2		21		16		FV

								2/21/22		17		158.89		2022		2		21		17		FV

								2/21/22		18		163.14		2022		2		21		18		FV

								2/21/22		19		218.51		2022		2		21		19		FV

								2/21/22		20		227.92		2022		2		21		20		FV

								2/21/22		21		237		2022		2		21		21		FV

								2/21/22		22		227.34		2022		2		21		22		V

								2/21/22		23		218.5		2022		2		21		23		V

								2/21/22		24		189		2022		2		21		24		V

								2/22/22		1		176.59		2022		2		22		1		V

								2/22/22		2		169.72		2022		2		22		2		V

								2/22/22		3		165.3		2022		2		22		3		V

								2/22/22		4		163.06		2022		2		22		4		V

								2/22/22		5		158		2022		2		22		5		V

								2/22/22		6		164.39		2022		2		22		6		V

								2/22/22		7		192		2022		2		22		7		V

								2/22/22		8		203		2022		2		22		8		FV

								2/22/22		9		211.59		2022		2		22		9		FV

								2/22/22		10		200		2022		2		22		10		FV

								2/22/22		11		191.63		2022		2		22		11		FV

								2/22/22		12		174.38		2022		2		22		12		FV

								2/22/22		13		171.33		2022		2		22		13		FV

								2/22/22		14		160		2022		2		22		14		FV

								2/22/22		15		144.82		2022		2		22		15		FV

								2/22/22		16		150.14		2022		2		22		16		FV

								2/22/22		17		150.14		2022		2		22		17		FV

								2/22/22		18		160		2022		2		22		18		FV

								2/22/22		19		203.81		2022		2		22		19		FV

								2/22/22		20		215		2022		2		22		20		FV

								2/22/22		21		221.7		2022		2		22		21		FV

								2/22/22		22		211.8		2022		2		22		22		V

								2/22/22		23		197.72		2022		2		22		23		V

								2/22/22		24		176.4		2022		2		22		24		V

								2/23/22		1		178.55		2022		2		23		1		V

								2/23/22		2		172.87		2022		2		23		2		V

								2/23/22		3		167.5		2022		2		23		3		V

								2/23/22		4		163.59		2022		2		23		4		V

								2/23/22		5		163.07		2022		2		23		5		V

								2/23/22		6		169.55		2022		2		23		6		V

								2/23/22		7		201.58		2022		2		23		7		V

								2/23/22		8		211.93		2022		2		23		8		FV

								2/23/22		9		216.82		2022		2		23		9		FV

								2/23/22		10		214.72		2022		2		23		10		FV

								2/23/22		11		205.51		2022		2		23		11		FV

								2/23/22		12		194.86		2022		2		23		12		FV

								2/23/22		13		183.9		2022		2		23		13		FV

								2/23/22		14		177.89		2022		2		23		14		FV

								2/23/22		15		167.38		2022		2		23		15		FV

								2/23/22		16		170		2022		2		23		16		FV

								2/23/22		17		180		2022		2		23		17		FV

								2/23/22		18		205.72		2022		2		23		18		FV

								2/23/22		19		230		2022		2		23		19		FV

								2/23/22		20		236.86		2022		2		23		20		FV

								2/23/22		21		244.08		2022		2		23		21		FV

								2/23/22		22		223.11		2022		2		23		22		V

								2/23/22		23		213.21		2022		2		23		23		V

								2/23/22		24		207.99		2022		2		23		24		V

								2/24/22		1		210.61		2022		2		24		1		V

								2/24/22		2		208.12		2022		2		24		2		V

								2/24/22		3		200.39		2022		2		24		3		V

								2/24/22		4		197.75		2022		2		24		4		V

								2/24/22		5		201.2		2022		2		24		5		V

								2/24/22		6		204.73		2022		2		24		6		V

								2/24/22		7		211.79		2022		2		24		7		V

								2/24/22		8		218.75		2022		2		24		8		FV

								2/24/22		9		234.49		2022		2		24		9		FV

								2/24/22		10		220.09		2022		2		24		10		FV

								2/24/22		11		213.91		2022		2		24		11		FV

								2/24/22		12		212.01		2022		2		24		12		FV

								2/24/22		13		210.67		2022		2		24		13		FV

								2/24/22		14		208.12		2022		2		24		14		FV

								2/24/22		15		210		2022		2		24		15		FV

								2/24/22		16		195		2022		2		24		16		FV

								2/24/22		17		178.3		2022		2		24		17		FV

								2/24/22		18		190.1		2022		2		24		18		FV

								2/24/22		19		203.79		2022		2		24		19		FV

								2/24/22		20		220.36		2022		2		24		20		FV

								2/24/22		21		215.74		2022		2		24		21		FV

								2/24/22		22		210.4		2022		2		24		22		V

								2/24/22		23		194.43		2022		2		24		23		V

								2/24/22		24		163.71		2022		2		24		24		V

								2/25/22		1		230		2022		2		25		1		V

								2/25/22		2		193.16		2022		2		25		2		V

								2/25/22		3		179.7		2022		2		25		3		V

								2/25/22		4		159.99		2022		2		25		4		V

								2/25/22		5		153.32		2022		2		25		5		V

								2/25/22		6		170		2022		2		25		6		V

								2/25/22		7		203.75		2022		2		25		7		V

								2/25/22		8		267.18		2022		2		25		8		FV

								2/25/22		9		271.46		2022		2		25		9		FV

								2/25/22		10		270.59		2022		2		25		10		FV

								2/25/22		11		264.02		2022		2		25		11		FV

								2/25/22		12		246.14		2022		2		25		12		FV

								2/25/22		13		252.21		2022		2		25		13		FV

								2/25/22		14		240.3		2022		2		25		14		FV

								2/25/22		15		237.5		2022		2		25		15		FV

								2/25/22		16		232.28		2022		2		25		16		FV

								2/25/22		17		240		2022		2		25		17		FV

								2/25/22		18		260.68		2022		2		25		18		FV

								2/25/22		19		277.71		2022		2		25		19		FV

								2/25/22		20		300		2022		2		25		20		FV

								2/25/22		21		292.32		2022		2		25		21		FV

								2/25/22		22		278.29		2022		2		25		22		V

								2/25/22		23		273.56		2022		2		25		23		V

								2/25/22		24		268.99		2022		2		25		24		V

								2/26/22		1		285.41		2022		2		26		1		V

								2/26/22		2		265		2022		2		26		2		V

								2/26/22		3		259.73		2022		2		26		3		V

								2/26/22		4		246		2022		2		26		4		V

								2/26/22		5		237.14		2022		2		26		5		V

								2/26/22		6		237.17		2022		2		26		6		V

								2/26/22		7		249.98		2022		2		26		7		V

								2/26/22		8		263.46		2022		2		26		8		FV

								2/26/22		9		274.5		2022		2		26		9		FV

								2/26/22		10		267.37		2022		2		26		10		FV

								2/26/22		11		247.49		2022		2		26		11		FV

								2/26/22		12		246		2022		2		26		12		FV

								2/26/22		13		243.48		2022		2		26		13		FV

								2/26/22		14		240.28		2022		2		26		14		FV

								2/26/22		15		239.9		2022		2		26		15		FV

								2/26/22		16		239.5		2022		2		26		16		FV

								2/26/22		17		239.6		2022		2		26		17		FV

								2/26/22		18		259.9		2022		2		26		18		FV

								2/26/22		19		299		2022		2		26		19		FV

								2/26/22		20		300.7		2022		2		26		20		FV

								2/26/22		21		297.01		2022		2		26		21		FV

								2/26/22		22		300		2022		2		26		22		V

								2/26/22		23		266.77		2022		2		26		23		V

								2/26/22		24		261.3		2022		2		26		24		V

								2/27/22		1		256.07		2022		2		27		1		V

								2/27/22		2		249.11		2022		2		27		2		V

								2/27/22		3		225		2022		2		27		3		V

								2/27/22		4		220.5		2022		2		27		4		V

								2/27/22		5		225		2022		2		27		5		V

								2/27/22		6		231.29		2022		2		27		6		V

								2/27/22		7		250.85		2022		2		27		7		V

								2/27/22		8		255.2		2022		2		27		8		FV

								2/27/22		9		252.59		2022		2		27		9		FV

								2/27/22		10		254.33		2022		2		27		10		FV

								2/27/22		11		253.46		2022		2		27		11		FV

								2/27/22		12		247.38		2022		2		27		12		FV

								2/27/22		13		235.01		2022		2		27		13		FV

								2/27/22		14		247.28		2022		2		27		14		FV

								2/27/22		15		247.08		2022		2		27		15		FV

								2/27/22		16		209.14		2022		2		27		16		FV

								2/27/22		17		209.14		2022		2		27		17		FV

								2/27/22		18		229.9		2022		2		27		18		FV

								2/27/22		19		275.76		2022		2		27		19		FV

								2/27/22		20		300		2022		2		27		20		FV

								2/27/22		21		350		2022		2		27		21		FV

								2/27/22		22		350		2022		2		27		22		V

								2/27/22		23		310.01		2022		2		27		23		V

								2/27/22		24		280		2022		2		27		24		V

								2/28/22		1		295		2022		2		28		1		V

								2/28/22		2		286.83		2022		2		28		2		V

								2/28/22		3		282.49		2022		2		28		3		V

								2/28/22		4		282.16		2022		2		28		4		V

								2/28/22		5		277.73		2022		2		28		5		V

								2/28/22		6		281.05		2022		2		28		6		V

								2/28/22		7		286.54		2022		2		28		7		V

								2/28/22		8		322.9		2022		2		28		8		FV

								2/28/22		9		308.9		2022		2		28		9		FV

								2/28/22		10		284.05		2022		2		28		10		FV

								2/28/22		11		258.45		2022		2		28		11		FV

								2/28/22		12		221.3		2022		2		28		12		FV

								2/28/22		13		224		2022		2		28		13		FV

								2/28/22		14		221.88		2022		2		28		14		FV

								2/28/22		15		220		2022		2		28		15		FV

								2/28/22		16		218.97		2022		2		28		16		FV

								2/28/22		17		253.79		2022		2		28		17		FV

								2/28/22		18		280.56		2022		2		28		18		FV

								2/28/22		19		300		2022		2		28		19		FV

								2/28/22		20		318.73		2022		2		28		20		FV

								2/28/22		21		346		2022		2		28		21		FV

								2/28/22		22		324.09		2022		2		28		22		V

								2/28/22		23		291.18		2022		2		28		23		V

								2/28/22		24		280		2022		2		28		24		V

								3/1/22		1		268.9		2022		3		1		1		V

								3/1/22		2		258.46		2022		3		1		2		V

								3/1/22		3		241.01		2022		3		1		3		V

								3/1/22		4		224		2022		3		1		4		V

								3/1/22		5		221		2022		3		1		5		V

								3/1/22		6		231.31		2022		3		1		6		V

								3/1/22		7		268.04		2022		3		1		7		V

								3/1/22		8		299.02		2022		3		1		8		FV

								3/1/22		9		301.4		2022		3		1		9		FV

								3/1/22		10		294.6		2022		3		1		10		FV

								3/1/22		11		265.02		2022		3		1		11		FV

								3/1/22		12		230		2022		3		1		12		FV

								3/1/22		13		225.8		2022		3		1		13		FV

								3/1/22		14		221.5		2022		3		1		14		FV

								3/1/22		15		221.99		2022		3		1		15		FV

								3/1/22		16		220.98		2022		3		1		16		FV

								3/1/22		17		221.99		2022		3		1		17		FV

								3/1/22		18		258.46		2022		3		1		18		FV

								3/1/22		19		282.49		2022		3		1		19		FV

								3/1/22		20		314.01		2022		3		1		20		FV

								3/1/22		21		315.87		2022		3		1		21		FV

								3/1/22		22		294.01		2022		3		1		22		V

								3/1/22		23		267.16		2022		3		1		23		V

								3/1/22		24		260.79		2022		3		1		24		V

								3/2/22		1		251.04		2022		3		2		1		V

								3/2/22		2		248.43		2022		3		2		2		V

								3/2/22		3		242.06		2022		3		2		3		V

								3/2/22		4		233.14		2022		3		2		4		V

								3/2/22		5		233.62		2022		3		2		5		V

								3/2/22		6		250		2022		3		2		6		V

								3/2/22		7		267.32		2022		3		2		7		V

								3/2/22		8		295		2022		3		2		8		FV

								3/2/22		9		305		2022		3		2		9		FV

								3/2/22		10		294.27		2022		3		2		10		FV

								3/2/22		11		268.3		2022		3		2		11		FV

								3/2/22		12		256.41		2022		3		2		12		FV

								3/2/22		13		246.25		2022		3		2		13		FV

								3/2/22		14		225.9		2022		3		2		14		FV

								3/2/22		15		208.32		2022		3		2		15		FV

								3/2/22		16		204.15		2022		3		2		16		FV

								3/2/22		17		206.64		2022		3		2		17		FV

								3/2/22		18		225		2022		3		2		18		FV

								3/2/22		19		258.62		2022		3		2		19		FV

								3/2/22		20		284.24		2022		3		2		20		FV

								3/2/22		21		297		2022		3		2		21		FV

								3/2/22		22		279.99		2022		3		2		22		V

								3/2/22		23		265.78		2022		3		2		23		V

								3/2/22		24		250.25		2022		3		2		24		V

								3/3/22		1		331.16		2022		3		3		1		V

								3/3/22		2		322.53		2022		3		3		2		V

								3/3/22		3		316		2022		3		3		3		V

								3/3/22		4		307.01		2022		3		3		4		V

								3/3/22		5		307.3		2022		3		3		5		V

								3/3/22		6		332.27		2022		3		3		6		V

								3/3/22		7		369.69		2022		3		3		7		V

								3/3/22		8		394.7		2022		3		3		8		FV

								3/3/22		9		389.24		2022		3		3		9		FV

								3/3/22		10		363.17		2022		3		3		10		FV

								3/3/22		11		359.15		2022		3		3		11		FV

								3/3/22		12		356.98		2022		3		3		12		FV

								3/3/22		13		353.5		2022		3		3		13		FV

								3/3/22		14		349.15		2022		3		3		14		FV

								3/3/22		15		324.09		2022		3		3		15		FV

								3/3/22		16		319.58		2022		3		3		16		FV

								3/3/22		17		336.53		2022		3		3		17		FV

								3/3/22		18		345		2022		3		3		18		FV

								3/3/22		19		350		2022		3		3		19		FV

								3/3/22		20		358.05		2022		3		3		20		FV

								3/3/22		21		360.46		2022		3		3		21		FV

								3/3/22		22		350		2022		3		3		22		V

								3/3/22		23		329.92		2022		3		3		23		V

								3/3/22		24		260		2022		3		3		24		V

								3/4/22		1		350		2022		3		4		1		V

								3/4/22		2		270.14		2022		3		4		2		V

								3/4/22		3		269.5		2022		3		4		3		V

								3/4/22		4		267.39		2022		3		4		4		V

								3/4/22		5		264.61		2022		3		4		5		V

								3/4/22		6		266.75		2022		3		4		6		V

								3/4/22		7		269.6		2022		3		4		7		V

								3/4/22		8		372.76		2022		3		4		8		FV

								3/4/22		9		381.81		2022		3		4		9		FV

								3/4/22		10		375		2022		3		4		10		FV

								3/4/22		11		371.33		2022		3		4		11		FV

								3/4/22		12		330.08		2022		3		4		12		FV

								3/4/22		13		343.71		2022		3		4		13		FV

								3/4/22		14		309.97		2022		3		4		14		FV

								3/4/22		15		316.3		2022		3		4		15		FV

								3/4/22		16		331.91		2022		3		4		16		FV

								3/4/22		17		355.77		2022		3		4		17		FV

								3/4/22		18		380.94		2022		3		4		18		FV

								3/4/22		19		392.91		2022		3		4		19		FV

								3/4/22		20		410		2022		3		4		20		FV

								3/4/22		21		400.08		2022		3		4		21		FV

								3/4/22		22		390.2		2022		3		4		22		V

								3/4/22		23		384.6		2022		3		4		23		V

								3/4/22		24		371.33		2022		3		4		24		V

								3/5/22		1		376.5		2022		3		5		1		V

								3/5/22		2		360		2022		3		5		2		V

								3/5/22		3		350		2022		3		5		3		V

								3/5/22		4		330		2022		3		5		4		V

								3/5/22		5		338.85		2022		3		5		5		V

								3/5/22		6		347.04		2022		3		5		6		V

								3/5/22		7		369		2022		3		5		7		V

								3/5/22		8		378.1		2022		3		5		8		FV

								3/5/22		9		370.53		2022		3		5		9		FV

								3/5/22		10		370		2022		3		5		10		FV

								3/5/22		11		365.04		2022		3		5		11		FV

								3/5/22		12		362.11		2022		3		5		12		FV

								3/5/22		13		360		2022		3		5		13		FV

								3/5/22		14		365.04		2022		3		5		14		FV

								3/5/22		15		362.11		2022		3		5		15		FV

								3/5/22		16		311		2022		3		5		16		FV

								3/5/22		17		343.5		2022		3		5		17		FV

								3/5/22		18		385.63		2022		3		5		18		FV

								3/5/22		19		405.78		2022		3		5		19		FV

								3/5/22		20		409.3		2022		3		5		20		FV

								3/5/22		21		400		2022		3		5		21		FV

								3/5/22		22		390.51		2022		3		5		22		V

								3/5/22		23		382.11		2022		3		5		23		V

								3/5/22		24		365.04		2022		3		5		24		V

								3/6/22		1		390.61		2022		3		6		1		V

								3/6/22		2		353		2022		3		6		2		V

								3/6/22		3		345.16		2022		3		6		3		V

								3/6/22		4		334.21		2022		3		6		4		V

								3/6/22		5		339.44		2022		3		6		5		V

								3/6/22		6		342.09		2022		3		6		6		V

								3/6/22		7		350.13		2022		3		6		7		V

								3/6/22		8		365.86		2022		3		6		8		FV

								3/6/22		9		353		2022		3		6		9		FV

								3/6/22		10		390.36		2022		3		6		10		FV

								3/6/22		11		351.07		2022		3		6		11		FV

								3/6/22		12		346.25		2022		3		6		12		FV

								3/6/22		13		350.25		2022		3		6		13		FV

								3/6/22		14		338.54		2022		3		6		14		FV

								3/6/22		15		350		2022		3		6		15		FV

								3/6/22		16		338.54		2022		3		6		16		FV

								3/6/22		17		339.61		2022		3		6		17		FV

								3/6/22		18		385.16		2022		3		6		18		FV

								3/6/22		19		435.08		2022		3		6		19		FV

								3/6/22		20		454.28		2022		3		6		20		FV

								3/6/22		21		470.01		2022		3		6		21		FV

								3/6/22		22		470.01		2022		3		6		22		V

								3/6/22		23		454.09		2022		3		6		23		V

								3/6/22		24		450		2022		3		6		24		V

								3/7/22		1		441.85		2022		3		7		1		V

								3/7/22		2		426.46		2022		3		7		2		V

								3/7/22		3		416.67		2022		3		7		3		V

								3/7/22		4		400		2022		3		7		4		V

								3/7/22		5		400		2022		3		7		5		V

								3/7/22		6		426.46		2022		3		7		6		V

								3/7/22		7		465.77		2022		3		7		7		V

								3/7/22		8		500		2022		3		7		8		FV

								3/7/22		9		500		2022		3		7		9		FV

								3/7/22		10		483		2022		3		7		10		FV

								3/7/22		11		451		2022		3		7		11		FV

								3/7/22		12		450.05		2022		3		7		12		FV

								3/7/22		13		450		2022		3		7		13		FV

								3/7/22		14		447.48		2022		3		7		14		FV

								3/7/22		15		426.46		2022		3		7		15		FV

								3/7/22		16		382.72		2022		3		7		16		FV

								3/7/22		17		400		2022		3		7		17		FV

								3/7/22		18		450		2022		3		7		18		FV

								3/7/22		19		472.5		2022		3		7		19		FV

								3/7/22		20		500		2022		3		7		20		FV

								3/7/22		21		475		2022		3		7		21		FV

								3/7/22		22		450		2022		3		7		22		V

								3/7/22		23		426.46		2022		3		7		23		V

								3/7/22		24		379.02		2022		3		7		24		V

								3/8/22		1		450.95		2022		3		8		1		V

								3/8/22		2		449.5		2022		3		8		2		V

								3/8/22		3		449.5		2022		3		8		3		V

								3/8/22		4		424.88		2022		3		8		4		V

								3/8/22		5		429.89		2022		3		8		5		V

								3/8/22		6		449.6		2022		3		8		6		V

								3/8/22		7		550		2022		3		8		7		V

								3/8/22		8		600		2022		3		8		8		FV

								3/8/22		9		645		2022		3		8		9		FV

								3/8/22		10		601		2022		3		8		10		FV

								3/8/22		11		582		2022		3		8		11		FV

								3/8/22		12		548.09		2022		3		8		12		FV

								3/8/22		13		515.4		2022		3		8		13		FV

								3/8/22		14		460		2022		3		8		14		FV

								3/8/22		15		449.9		2022		3		8		15		FV

								3/8/22		16		449.6		2022		3		8		16		FV

								3/8/22		17		514.31		2022		3		8		17		FV

								3/8/22		18		603.08		2022		3		8		18		FV

								3/8/22		19		651		2022		3		8		19		FV

								3/8/22		20		651		2022		3		8		20		FV

								3/8/22		21		651		2022		3		8		21		FV

								3/8/22		22		651		2022		3		8		22		V

								3/8/22		23		650		2022		3		8		23		V

								3/8/22		24		600		2022		3		8		24		V

								3/9/22		1		510.26		2022		3		9		1		V

								3/9/22		2		450.01		2022		3		9		2		V

								3/9/22		3		425		2022		3		9		3		V

								3/9/22		4		420.03		2022		3		9		4		V

								3/9/22		5		420.03		2022		3		9		5		V

								3/9/22		6		440		2022		3		9		6		V

								3/9/22		7		523.76		2022		3		9		7		V

								3/9/22		8		579.45		2022		3		9		8		FV

								3/9/22		9		554.76		2022		3		9		9		FV

								3/9/22		10		504.54		2022		3		9		10		FV

								3/9/22		11		439.6		2022		3		9		11		FV

								3/9/22		12		398.12		2022		3		9		12		FV

								3/9/22		13		359.71		2022		3		9		13		FV

								3/9/22		14		356.74		2022		3		9		14		FV

								3/9/22		15		368.98		2022		3		9		15		FV

								3/9/22		16		393.13		2022		3		9		16		FV

								3/9/22		17		425.09		2022		3		9		17		FV

								3/9/22		18		518.42		2022		3		9		18		FV

								3/9/22		19		549.73		2022		3		9		19		FV

								3/9/22		20		605		2022		3		9		20		FV

								3/9/22		21		560		2022		3		9		21		FV

								3/9/22		22		549.73		2022		3		9		22		V

								3/9/22		23		523.76		2022		3		9		23		V

								3/9/22		24		475.44		2022		3		9		24		V

								3/10/22		1		378		2022		3		10		1		V

								3/10/22		2		320.93		2022		3		10		2		V

								3/10/22		3		321.59		2022		3		10		3		V

								3/10/22		4		319.9		2022		3		10		4		V

								3/10/22		5		319.9		2022		3		10		5		V

								3/10/22		6		335.01		2022		3		10		6		V

								3/10/22		7		414.66		2022		3		10		7		V

								3/10/22		8		436.06		2022		3		10		8		FV

								3/10/22		9		452.69		2022		3		10		9		FV

								3/10/22		10		422.6		2022		3		10		10		FV

								3/10/22		11		400.95		2022		3		10		11		FV

								3/10/22		12		356.35		2022		3		10		12		FV

								3/10/22		13		361.4		2022		3		10		13		FV

								3/10/22		14		345.92		2022		3		10		14		FV

								3/10/22		15		320.93		2022		3		10		15		FV

								3/10/22		16		320		2022		3		10		16		FV

								3/10/22		17		319.6		2022		3		10		17		FV

								3/10/22		18		387.01		2022		3		10		18		FV

								3/10/22		19		415.64		2022		3		10		19		FV

								3/10/22		20		443.75		2022		3		10		20		FV

								3/10/22		21		430.01		2022		3		10		21		FV

								3/10/22		22		408.29		2022		3		10		22		V

								3/10/22		23		323.25		2022		3		10		23		V

								3/10/22		24		319.5		2022		3		10		24		V

								3/11/22		1		270		2022		3		11		1		V

								3/11/22		2		249.99		2022		3		11		2		V

								3/11/22		3		230.22		2022		3		11		3		V

								3/11/22		4		193.87		2022		3		11		4		V

								3/11/22		5		144.8		2022		3		11		5		V

								3/11/22		6		169.96		2022		3		11		6		V

								3/11/22		7		269.4		2022		3		11		7		V

								3/11/22		8		302.95		2022		3		11		8		FV

								3/11/22		9		311.53		2022		3		11		9		FV

								3/11/22		10		309.41		2022		3		11		10		FV

								3/11/22		11		300.01		2022		3		11		11		FV

								3/11/22		12		273.94		2022		3		11		12		FV

								3/11/22		13		277.17		2022		3		11		13		FV

								3/11/22		14		270		2022		3		11		14		FV

								3/11/22		15		274.4		2022		3		11		15		FV

								3/11/22		16		271.99		2022		3		11		16		FV

								3/11/22		17		274.73		2022		3		11		17		FV

								3/11/22		18		299.99		2022		3		11		18		FV

								3/11/22		19		310.8		2022		3		11		19		FV

								3/11/22		20		350		2022		3		11		20		FV

								3/11/22		21		397.02		2022		3		11		21		FV

								3/11/22		22		403.97		2022		3		11		22		V

								3/11/22		23		341.95		2022		3		11		23		V

								3/11/22		24		331.79		2022		3		11		24		V

								3/12/22		1		290		2022		3		12		1		V

								3/12/22		2		281.96		2022		3		12		2		V

								3/12/22		3		275.2		2022		3		12		3		V

								3/12/22		4		244.18		2022		3		12		4		V

								3/12/22		5		238.22		2022		3		12		5		V

								3/12/22		6		250		2022		3		12		6		V

								3/12/22		7		249.41		2022		3		12		7		V

								3/12/22		8		267.49		2022		3		12		8		FV

								3/12/22		9		256		2022		3		12		9		FV

								3/12/22		10		242		2022		3		12		10		FV

								3/12/22		11		212.95		2022		3		12		11		FV

								3/12/22		12		204.6		2022		3		12		12		FV

								3/12/22		13		199.54		2022		3		12		13		FV

								3/12/22		14		199.54		2022		3		12		14		FV

								3/12/22		15		195.15		2022		3		12		15		FV

								3/12/22		16		196.27		2022		3		12		16		FV

								3/12/22		17		204.4		2022		3		12		17		FV

								3/12/22		18		215		2022		3		12		18		FV

								3/12/22		19		284.41		2022		3		12		19		FV

								3/12/22		20		290.96		2022		3		12		20		FV

								3/12/22		21		292.91		2022		3		12		21		FV

								3/12/22		22		282.72		2022		3		12		22		V

								3/12/22		23		269.55		2022		3		12		23		V

								3/12/22		24		262.77		2022		3		12		24		V

								3/13/22		1		214.5		2022		3		13		1		V

								3/13/22		2		211.42		2022		3		13		2		V

								3/13/22		3		207		2022		3		13		3		V

								3/13/22		4		189.31		2022		3		13		4		V

								3/13/22		5		190.51		2022		3		13		5		V

								3/13/22		6		200		2022		3		13		6		V

								3/13/22		7		213.69		2022		3		13		7		V

								3/13/22		8		215		2022		3		13		8		FV

								3/13/22		9		214.9		2022		3		13		9		FV

								3/13/22		10		250		2022		3		13		10		FV

								3/13/22		11		220.67		2022		3		13		11		FV

								3/13/22		12		215		2022		3		13		12		FV

								3/13/22		13		215.3		2022		3		13		13		FV

								3/13/22		14		252.95		2022		3		13		14		FV

								3/13/22		15		225.18		2022		3		13		15		FV

								3/13/22		16		223.47		2022		3		13		16		FV

								3/13/22		17		225.55		2022		3		13		17		FV

								3/13/22		18		260.01		2022		3		13		18		FV

								3/13/22		19		290		2022		3		13		19		FV

								3/13/22		20		362.02		2022		3		13		20		FV

								3/13/22		21		389.9		2022		3		13		21		FV

								3/13/22		22		351.1		2022		3		13		22		V

								3/13/22		23		321.96		2022		3		13		23		V

								3/13/22		24		305.91		2022		3		13		24		V

								3/14/22		1		291.55		2022		3		14		1		V

								3/14/22		2		280.03		2022		3		14		2		V

								3/14/22		3		232.24		2022		3		14		3		V

								3/14/22		4		224.76		2022		3		14		4		V

								3/14/22		5		219.91		2022		3		14		5		V

								3/14/22		6		230.06		2022		3		14		6		V

								3/14/22		7		277.8		2022		3		14		7		V

								3/14/22		8		288.33		2022		3		14		8		FV

								3/14/22		9		295		2022		3		14		9		FV

								3/14/22		10		292.34		2022		3		14		10		FV

								3/14/22		11		288.33		2022		3		14		11		FV

								3/14/22		12		280.98		2022		3		14		12		FV

								3/14/22		13		258		2022		3		14		13		FV

								3/14/22		14		221.1		2022		3		14		14		FV

								3/14/22		15		215.3		2022		3		14		15		FV

								3/14/22		16		214.8		2022		3		14		16		FV

								3/14/22		17		214.48		2022		3		14		17		FV

								3/14/22		18		214.8		2022		3		14		18		FV

								3/14/22		19		219		2022		3		14		19		FV

								3/14/22		20		265.32		2022		3		14		20		FV

								3/14/22		21		281.96		2022		3		14		21		FV

								3/14/22		22		280.01		2022		3		14		22		V

								3/14/22		23		240		2022		3		14		23		V

								3/14/22		24		214.8		2022		3		14		24		V

								3/15/22		1		215.54		2022		3		15		1		V

								3/15/22		2		211.15		2022		3		15		2		V

								3/15/22		3		209.8		2022		3		15		3		V

								3/15/22		4		209.79		2022		3		15		4		V

								3/15/22		5		209.8		2022		3		15		5		V

								3/15/22		6		210		2022		3		15		6		V

								3/15/22		7		212.79		2022		3		15		7		V

								3/15/22		8		242.73		2022		3		15		8		FV

								3/15/22		9		259.22		2022		3		15		9		FV

								3/15/22		10		259.22		2022		3		15		10		FV

								3/15/22		11		255		2022		3		15		11		FV

								3/15/22		12		255		2022		3		15		12		FV

								3/15/22		13		248.12		2022		3		15		13		FV

								3/15/22		14		247.63		2022		3		15		14		FV

								3/15/22		15		247.14		2022		3		15		15		FV

								3/15/22		16		253.67		2022		3		15		16		FV

								3/15/22		17		253.67		2022		3		15		17		FV

								3/15/22		18		253.67		2022		3		15		18		FV

								3/15/22		19		277.8		2022		3		15		19		FV

								3/15/22		20		297.01		2022		3		15		20		FV

								3/15/22		21		311.71		2022		3		15		21		FV

								3/15/22		22		304.19		2022		3		15		22		V

								3/15/22		23		283.17		2022		3		15		23		V

								3/15/22		24		264.11		2022		3		15		24		V

								3/16/22		1		253.41		2022		3		16		1		V

								3/16/22		2		251.4		2022		3		16		2		V

								3/16/22		3		247.5		2022		3		16		3		V

								3/16/22		4		240.01		2022		3		16		4		V

								3/16/22		5		238.5		2022		3		16		5		V

								3/16/22		6		249.72		2022		3		16		6		V

								3/16/22		7		286.48		2022		3		16		7		V

								3/16/22		8		300		2022		3		16		8		FV

								3/16/22		9		306.7		2022		3		16		9		FV

								3/16/22		10		295.94		2022		3		16		10		FV

								3/16/22		11		276.6		2022		3		16		11		FV

								3/16/22		12		265.36		2022		3		16		12		FV

								3/16/22		13		270.24		2022		3		16		13		FV

								3/16/22		14		270.68		2022		3		16		14		FV

								3/16/22		15		275.08		2022		3		16		15		FV

								3/16/22		16		273.2		2022		3		16		16		FV

								3/16/22		17		265.1		2022		3		16		17		FV

								3/16/22		18		272.77		2022		3		16		18		FV

								3/16/22		19		252.84		2022		3		16		19		FV

								3/16/22		20		261.55		2022		3		16		20		FV

								3/16/22		21		275.86		2022		3		16		21		FV

								3/16/22		22		260.63		2022		3		16		22		V

								3/16/22		23		246.42		2022		3		16		23		V

								3/16/22		24		191.54		2022		3		16		24		V

								3/17/22		1		205.1		2022		3		17		1		V

								3/17/22		2		196		2022		3		17		2		V

								3/17/22		3		187.79		2022		3		17		3		V

								3/17/22		4		184.49		2022		3		17		4		V

								3/17/22		5		184.49		2022		3		17		5		V

								3/17/22		6		186.15		2022		3		17		6		V

								3/17/22		7		190.54		2022		3		17		7		V

								3/17/22		8		236.43		2022		3		17		8		FV

								3/17/22		9		236.78		2022		3		17		9		FV

								3/17/22		10		227.76		2022		3		17		10		FV

								3/17/22		11		205.2		2022		3		17		11		FV

								3/17/22		12		194		2022		3		17		12		FV

								3/17/22		13		200		2022		3		17		13		FV

								3/17/22		14		200		2022		3		17		14		FV

								3/17/22		15		195.5		2022		3		17		15		FV

								3/17/22		16		204.9		2022		3		17		16		FV

								3/17/22		17		205.1		2022		3		17		17		FV

								3/17/22		18		227		2022		3		17		18		FV

								3/17/22		19		237.09		2022		3		17		19		FV

								3/17/22		20		270.6		2022		3		17		20		FV

								3/17/22		21		295.92		2022		3		17		21		FV

								3/17/22		22		259.29		2022		3		17		22		V

								3/17/22		23		244.66		2022		3		17		23		V

								3/17/22		24		236.22		2022		3		17		24		V

								3/18/22		1		203		2022		3		18		1		V

								3/18/22		2		199		2022		3		18		2		V

								3/18/22		3		198.88		2022		3		18		3		V

								3/18/22		4		198.88		2022		3		18		4		V

								3/18/22		5		198.88		2022		3		18		5		V

								3/18/22		6		200		2022		3		18		6		V

								3/18/22		7		203.1		2022		3		18		7		V

								3/18/22		8		243.77		2022		3		18		8		FV

								3/18/22		9		249.06		2022		3		18		9		FV

								3/18/22		10		245.54		2022		3		18		10		FV

								3/18/22		11		239.98		2022		3		18		11		FV

								3/18/22		12		225		2022		3		18		12		FV

								3/18/22		13		224.47		2022		3		18		13		FV

								3/18/22		14		212.46		2022		3		18		14		FV

								3/18/22		15		211.88		2022		3		18		15		FV

								3/18/22		16		225		2022		3		18		16		FV

								3/18/22		17		239.53		2022		3		18		17		FV

								3/18/22		18		245.54		2022		3		18		18		FV

								3/18/22		19		275.31		2022		3		18		19		FV

								3/18/22		20		286.52		2022		3		18		20		FV

								3/18/22		21		290.19		2022		3		18		21		FV

								3/18/22		22		282.5		2022		3		18		22		V

								3/18/22		23		255.01		2022		3		18		23		V

								3/18/22		24		221.27		2022		3		18		24		V

								3/19/22		1		259.92		2022		3		19		1		V

								3/19/22		2		249.06		2022		3		19		2		V

								3/19/22		3		225		2022		3		19		3		V

								3/19/22		4		197.88		2022		3		19		4		V

								3/19/22		5		195.13		2022		3		19		5		V

								3/19/22		6		195.13		2022		3		19		6		V

								3/19/22		7		214.95		2022		3		19		7		V

								3/19/22		8		204.14		2022		3		19		8		FV

								3/19/22		9		234.64		2022		3		19		9		FV

								3/19/22		10		237.97		2022		3		19		10		FV

								3/19/22		11		227.75		2022		3		19		11		FV

								3/19/22		12		193.49		2022		3		19		12		FV

								3/19/22		13		192.13		2022		3		19		13		FV

								3/19/22		14		188.1		2022		3		19		14		FV

								3/19/22		15		187.77		2022		3		19		15		FV

								3/19/22		16		187.07		2022		3		19		16		FV

								3/19/22		17		188.85		2022		3		19		17		FV

								3/19/22		18		195.13		2022		3		19		18		FV

								3/19/22		19		230		2022		3		19		19		FV

								3/19/22		20		285.02		2022		3		19		20		FV

								3/19/22		21		280.46		2022		3		19		21		FV

								3/19/22		22		259.92		2022		3		19		22		V

								3/19/22		23		249.94		2022		3		19		23		V

								3/19/22		24		246.42		2022		3		19		24		V

								3/20/22		1		215.49		2022		3		20		1		V

								3/20/22		2		216.31		2022		3		20		2		V

								3/20/22		3		208.69		2022		3		20		3		V

								3/20/22		4		199.3		2022		3		20		4		V

								3/20/22		5		198.8		2022		3		20		5		V

								3/20/22		6		198.9		2022		3		20		6		V

								3/20/22		7		206.76		2022		3		20		7		V

								3/20/22		8		214		2022		3		20		8		FV

								3/20/22		9		199.2		2022		3		20		9		FV

								3/20/22		10		199.2		2022		3		20		10		FV

								3/20/22		11		199		2022		3		20		11		FV

								3/20/22		12		198.88		2022		3		20		12		FV

								3/20/22		13		191.89		2022		3		20		13		FV

								3/20/22		14		193		2022		3		20		14		FV

								3/20/22		15		190		2022		3		20		15		FV

								3/20/22		16		186.8		2022		3		20		16		FV

								3/20/22		17		186.8		2022		3		20		17		FV

								3/20/22		18		189.13		2022		3		20		18		FV

								3/20/22		19		198.8		2022		3		20		19		FV

								3/20/22		20		238.93		2022		3		20		20		FV

								3/20/22		21		250		2022		3		20		21		FV

								3/20/22		22		248.52		2022		3		20		22		V

								3/20/22		23		243		2022		3		20		23		V

								3/20/22		24		199.3		2022		3		20		24		V

								3/21/22		1		218.69		2022		3		21		1		V

								3/21/22		2		195.76		2022		3		21		2		V

								3/21/22		3		194.75		2022		3		21		3		V

								3/21/22		4		192.6		2022		3		21		4		V

								3/21/22		5		189.99		2022		3		21		5		V

								3/21/22		6		194.75		2022		3		21		6		V

								3/21/22		7		211.48		2022		3		21		7		V

								3/21/22		8		244		2022		3		21		8		FV

								3/21/22		9		246.42		2022		3		21		9		FV

								3/21/22		10		248.18		2022		3		21		10		FV

								3/21/22		11		242.28		2022		3		21		11		FV

								3/21/22		12		218.69		2022		3		21		12		FV

								3/21/22		13		222.21		2022		3		21		13		FV

								3/21/22		14		218.5		2022		3		21		14		FV

								3/21/22		15		215.85		2022		3		21		15		FV

								3/21/22		16		216.06		2022		3		21		16		FV

								3/21/22		17		235.51		2022		3		21		17		FV

								3/21/22		18		248.18		2022		3		21		18		FV

								3/21/22		19		264.11		2022		3		21		19		FV

								3/21/22		20		276.88		2022		3		21		20		FV

								3/21/22		21		287.57		2022		3		21		21		FV

								3/21/22		22		261.44		2022		3		21		22		V

								3/21/22		23		240.29		2022		3		21		23		V

								3/21/22		24		228.88		2022		3		21		24		V

								3/22/22		1		223		2022		3		22		1		V

								3/22/22		2		215		2022		3		22		2		V

								3/22/22		3		207		2022		3		22		3		V

								3/22/22		4		198.5		2022		3		22		4		V

								3/22/22		5		203		2022		3		22		5		V

								3/22/22		6		214.73		2022		3		22		6		V

								3/22/22		7		216.16		2022		3		22		7		V

								3/22/22		8		246.58		2022		3		22		8		FV

								3/22/22		9		251.58		2022		3		22		9		FV

								3/22/22		10		246.21		2022		3		22		10		FV

								3/22/22		11		217.98		2022		3		22		11		FV

								3/22/22		12		212.63		2022		3		22		12		FV

								3/22/22		13		214.83		2022		3		22		13		FV

								3/22/22		14		197.99		2022		3		22		14		FV

								3/22/22		15		194.75		2022		3		22		15		FV

								3/22/22		16		199.86		2022		3		22		16		FV

								3/22/22		17		230.01		2022		3		22		17		FV

								3/22/22		18		245.47		2022		3		22		18		FV

								3/22/22		19		245.7		2022		3		22		19		FV

								3/22/22		20		256.37		2022		3		22		20		FV

								3/22/22		21		278.9		2022		3		22		21		FV

								3/22/22		22		256		2022		3		22		22		V

								3/22/22		23		242.18		2022		3		22		23		V

								3/22/22		24		212.99		2022		3		22		24		V

								3/23/22		1		219.48		2022		3		23		1		V

								3/23/22		2		189		2022		3		23		2		V

								3/23/22		3		182		2022		3		23		3		V

								3/23/22		4		181.6		2022		3		23		4		V

								3/23/22		5		180.28		2022		3		23		5		V

								3/23/22		6		181.6		2022		3		23		6		V

								3/23/22		7		182		2022		3		23		7		V

								3/23/22		8		229.66		2022		3		23		8		FV

								3/23/22		9		239.62		2022		3		23		9		FV

								3/23/22		10		239.38		2022		3		23		10		FV

								3/23/22		11		219.1		2022		3		23		11		FV

								3/23/22		12		209.77		2022		3		23		12		FV

								3/23/22		13		204.99		2022		3		23		13		FV

								3/23/22		14		197.54		2022		3		23		14		FV

								3/23/22		15		196.8		2022		3		23		15		FV

								3/23/22		16		202.6		2022		3		23		16		FV

								3/23/22		17		216		2022		3		23		17		FV

								3/23/22		18		219.05		2022		3		23		18		FV

								3/23/22		19		230		2022		3		23		19		FV

								3/23/22		20		243.05		2022		3		23		20		FV

								3/23/22		21		249.3		2022		3		23		21		FV

								3/23/22		22		245		2022		3		23		22		V

								3/23/22		23		229.66		2022		3		23		23		V

								3/23/22		24		211		2022		3		23		24		V

								3/24/22		1		220.78		2022		3		24		1		V

								3/24/22		2		212.87		2022		3		24		2		V

								3/24/22		3		189		2022		3		24		3		V

								3/24/22		4		183.15		2022		3		24		4		V

								3/24/22		5		183.3		2022		3		24		5		V

								3/24/22		6		195		2022		3		24		6		V

								3/24/22		7		228.76		2022		3		24		7		V

								3/24/22		8		240.26		2022		3		24		8		FV

								3/24/22		9		242.65		2022		3		24		9		FV

								3/24/22		10		245.54		2022		3		24		10		FV

								3/24/22		11		239.8		2022		3		24		11		FV

								3/24/22		12		221.99		2022		3		24		12		FV

								3/24/22		13		213.1		2022		3		24		13		FV

								3/24/22		14		215.3		2022		3		24		14		FV

								3/24/22		15		215.36		2022		3		24		15		FV

								3/24/22		16		212.92		2022		3		24		16		FV

								3/24/22		17		232.58		2022		3		24		17		FV

								3/24/22		18		243.62		2022		3		24		18		FV

								3/24/22		19		242.9		2022		3		24		19		FV

								3/24/22		20		248.18		2022		3		24		20		FV

								3/24/22		21		270		2022		3		24		21		FV

								3/24/22		22		250		2022		3		24		22		V

								3/24/22		23		240.04		2022		3		24		23		V

								3/24/22		24		230		2022		3		24		24		V

								3/25/22		1		262.48		2022		3		25		1		V

								3/25/22		2		245.51		2022		3		25		2		V

								3/25/22		3		234.29		2022		3		25		3		V

								3/25/22		4		230.15		2022		3		25		4		V

								3/25/22		5		226.01		2022		3		25		5		V

								3/25/22		6		250		2022		3		25		6		V

								3/25/22		7		260		2022		3		25		7		V

								3/25/22		8		270		2022		3		25		8		FV

								3/25/22		9		275		2022		3		25		9		FV

								3/25/22		10		290.9		2022		3		25		10		FV

								3/25/22		11		282.74		2022		3		25		11		FV

								3/25/22		12		264.99		2022		3		25		12		FV

								3/25/22		13		253.26		2022		3		25		13		FV

								3/25/22		14		250.08		2022		3		25		14		FV

								3/25/22		15		246.38		2022		3		25		15		FV

								3/25/22		16		232.84		2022		3		25		16		FV

								3/25/22		17		251.07		2022		3		25		17		FV

								3/25/22		18		276.28		2022		3		25		18		FV

								3/25/22		19		283.62		2022		3		25		19		FV

								3/25/22		20		295.31		2022		3		25		20		FV

								3/25/22		21		300		2022		3		25		21		FV

								3/25/22		22		281.86		2022		3		25		22		V

								3/25/22		23		274.94		2022		3		25		23		V

								3/25/22		24		270.47		2022		3		25		24		V

								3/26/22		1		266.14		2022		3		26		1		V

								3/26/22		2		252.19		2022		3		26		2		V

								3/26/22		3		246.75		2022		3		26		3		V

								3/26/22		4		224.9		2022		3		26		4		V

								3/26/22		5		211.09		2022		3		26		5		V

								3/26/22		6		216.18		2022		3		26		6		V

								3/26/22		7		235.58		2022		3		26		7		V

								3/26/22		8		219		2022		3		26		8		FV

								3/26/22		9		235.58		2022		3		26		9		FV

								3/26/22		10		232		2022		3		26		10		FV

								3/26/22		11		220.3		2022		3		26		11		FV

								3/26/22		12		203.24		2022		3		26		12		FV

								3/26/22		13		205.61		2022		3		26		13		FV

								3/26/22		14		220		2022		3		26		14		FV

								3/26/22		15		200		2022		3		26		15		FV

								3/26/22		16		199.69		2022		3		26		16		FV

								3/26/22		17		201.39		2022		3		26		17		FV

								3/26/22		18		232.42		2022		3		26		18		FV

								3/26/22		19		262.5		2022		3		26		19		FV

								3/26/22		20		292.24		2022		3		26		20		FV

								3/26/22		21		290		2022		3		26		21		FV

								3/26/22		22		288.72		2022		3		26		22		V

								3/26/22		23		275		2022		3		26		23		V

								3/26/22		24		268.17		2022		3		26		24		V

								3/27/22		1		258.17		2022		3		27		1		V

								3/27/22		2		242.01		2022		3		27		2		V

								3/27/22		3		227		2022		3		27		3		V

								3/27/22		4		212		2022		3		27		4		V

								3/27/22		5		211.09		2022		3		27		5		V

								3/27/22		6		210.31		2022		3		27		6		V

								3/27/22		7		214.03		2022		3		27		7		V

								3/27/22		8		214.08		2022		3		27		8		FV

								3/27/22		9		214.07		2022		3		27		9		FV

								3/27/22		10		205.02		2022		3		27		10		FV

								3/27/22		11		197.61		2022		3		27		11		FV

								3/27/22		12		192.08		2022		3		27		12		FV

								3/27/22		13		175.1		2022		3		27		13		FV

								3/27/22		14		182.89		2022		3		27		14		FV

								3/27/22		15		174.9		2022		3		27		15		FV

								3/27/22		16		173.75		2022		3		27		16		FV

								3/27/22		17		194.83		2022		3		27		17		FV

								3/27/22		18		220		2022		3		27		18		FV

								3/27/22		19		260.68		2022		3		27		19		FV

								3/27/22		20		285		2022		3		27		20		FV

								3/27/22		21		275.12		2022		3		27		21		FV

								3/27/22		22		264.08		2022		3		27		22		V

								3/27/22		23		242.9		2022		3		27		23		V

								3/28/22		1		216.79		2022		3		28		1		V

								3/28/22		2		206.96		2022		3		28		2		V

								3/28/22		3		201.18		2022		3		28		3		V

								3/28/22		4		195.75		2022		3		28		4		V

								3/28/22		5		195.01		2022		3		28		5		V

								3/28/22		6		211.27		2022		3		28		6		V

								3/28/22		7		241.34		2022		3		28		7		V

								3/28/22		8		242.99		2022		3		28		8		V

								3/28/22		9		246		2022		3		28		9		FV

								3/28/22		10		249.6		2022		3		28		10		FV

								3/28/22		11		245.54		2022		3		28		11		FV

								3/28/22		12		243		2022		3		28		12		FV

								3/28/22		13		238.89		2022		3		28		13		FV

								3/28/22		14		219.55		2022		3		28		14		FV

								3/28/22		15		216.88		2022		3		28		15		FV

								3/28/22		16		210.1		2022		3		28		16		FV

								3/28/22		17		208.55		2022		3		28		17		FV

								3/28/22		18		203.77		2022		3		28		18		FV

								3/28/22		19		241.14		2022		3		28		19		FV

								3/28/22		20		255		2022		3		28		20		FV

								3/28/22		21		288.86		2022		3		28		21		FV

								3/28/22		22		283		2022		3		28		22		FV

								3/28/22		23		256.11		2022		3		28		23		V

								3/28/22		24		243.97		2022		3		28		24		V

								3/29/22		1		240.26		2022		3		29		1		V

								3/29/22		2		219.36		2022		3		29		2		V

								3/29/22		3		212.89		2022		3		29		3		V

								3/29/22		4		210		2022		3		29		4		V

								3/29/22		5		212.89		2022		3		29		5		V

								3/29/22		6		225.74		2022		3		29		6		V

								3/29/22		7		259.1		2022		3		29		7		V

								3/29/22		8		260.79		2022		3		29		8		V

								3/29/22		9		274.27		2022		3		29		9		FV

								3/29/22		10		279.6		2022		3		29		10		FV

								3/29/22		11		275		2022		3		29		11		FV

								3/29/22		12		275		2022		3		29		12		FV

								3/29/22		13		274.02		2022		3		29		13		FV

								3/29/22		14		257.78		2022		3		29		14		FV

								3/29/22		15		248.01		2022		3		29		15		FV

								3/29/22		16		241.11		2022		3		29		16		FV

								3/29/22		17		236		2022		3		29		17		FV

								3/29/22		18		246.53		2022		3		29		18		FV

								3/29/22		19		245.54		2022		3		29		19		FV

								3/29/22		20		248.18		2022		3		29		20		FV

								3/29/22		21		260.79		2022		3		29		21		FV

								3/29/22		22		263.45		2022		3		29		22		FV

								3/29/22		23		250.64		2022		3		29		23		V

								3/29/22		24		237.38		2022		3		29		24		V

								3/30/22		1		265.14		2022		3		30		1		V

								3/30/22		2		249.56		2022		3		30		2		V

								3/30/22		3		237.45		2022		3		30		3		V

								3/30/22		4		229.08		2022		3		30		4		V

								3/30/22		5		232.33		2022		3		30		5		V

								3/30/22		6		242		2022		3		30		6		V

								3/30/22		7		256.91		2022		3		30		7		V

								3/30/22		8		262.48		2022		3		30		8		V

								3/30/22		9		275		2022		3		30		9		FV

								3/30/22		10		279.02		2022		3		30		10		FV

								3/30/22		11		268.58		2022		3		30		11		FV

								3/30/22		12		264		2022		3		30		12		FV

								3/30/22		13		260.72		2022		3		30		13		FV

								3/30/22		14		260		2022		3		30		14		FV

								3/30/22		15		256.39		2022		3		30		15		FV

								3/30/22		16		251.74		2022		3		30		16		FV

								3/30/22		17		243.6		2022		3		30		17		FV

								3/30/22		18		228.78		2022		3		30		18		FV

								3/30/22		19		235.99		2022		3		30		19		FV

								3/30/22		20		258.08		2022		3		30		20		FV

								3/30/22		21		275		2022		3		30		21		FV

								3/30/22		22		282.69		2022		3		30		22		FV

								3/30/22		23		265		2022		3		30		23		V

								3/30/22		24		259.9		2022		3		30		24		V

								3/31/22		1		275.67		2022		3		31		1		V

								3/31/22		2		258.17		2022		3		31		2		V

								3/31/22		3		255.76		2022		3		31		3		V

								3/31/22		4		249		2022		3		31		4		V

								3/31/22		5		243.24		2022		3		31		5		V

								3/31/22		6		247		2022		3		31		6		V

								3/31/22		7		255.76		2022		3		31		7		V

								3/31/22		8		280		2022		3		31		8		V

								3/31/22		9		290.57		2022		3		31		9		FV

								3/31/22		10		280.64		2022		3		31		10		FV

								3/31/22		11		261.81		2022		3		31		11		FV

								3/31/22		12		247.35		2022		3		31		12		FV

								3/31/22		13		216.99		2022		3		31		13		FV

								3/31/22		14		197.82		2022		3		31		14		FV

								3/31/22		15		188.44		2022		3		31		15		FV

								3/31/22		16		184.6		2022		3		31		16		FV

								3/31/22		17		175.7		2022		3		31		17		FV

								3/31/22		18		175.65		2022		3		31		18		FV

								3/31/22		19		187.94		2022		3		31		19		FV

								3/31/22		20		234.06		2022		3		31		20		FV

								3/31/22		21		280		2022		3		31		21		FV

								3/31/22		22		283.28		2022		3		31		22		FV

								3/31/22		23		258.7		2022		3		31		23		V

								3/31/22		24		216.71		2022		3		31		24		V

								4/1/22		1		218		2022		4		1		1		V

								4/1/22		2		186		2022		4		1		2		V

								4/1/22		3		179.76		2022		4		1		3		V

								4/1/22		4		176.44		2022		4		1		4		V

								4/1/22		5		179.76		2022		4		1		5		V

								4/1/22		6		185.69		2022		4		1		6		V

								4/1/22		7		197.1		2022		4		1		7		V

								4/1/22		8		272.58		2022		4		1		8		V

								4/1/22		9		288.72		2022		4		1		9		FV

								4/1/22		10		275		2022		4		1		10		FV

								4/1/22		11		250		2022		4		1		11		FV

								4/1/22		12		194.92		2022		4		1		12		FV

								4/1/22		13		195.5		2022		4		1		13		FV

								4/1/22		14		194.92		2022		4		1		14		FV

								4/1/22		15		188.3		2022		4		1		15		FV

								4/1/22		16		184.94		2022		4		1		16		FV

								4/1/22		17		179.76		2022		4		1		17		FV

								4/1/22		18		184.94		2022		4		1		18		FV

								4/1/22		19		194.92		2022		4		1		19		FV

								4/1/22		20		267.64		2022		4		1		20		FV

								4/1/22		21		300		2022		4		1		21		FV

								4/1/22		22		319.32		2022		4		1		22		FV

								4/1/22		23		300		2022		4		1		23		V

								4/1/22		24		279.9		2022		4		1		24		V

								4/2/22		1		296.42		2022		4		2		1		V

								4/2/22		2		287.33		2022		4		2		2		V

								4/2/22		3		280		2022		4		2		3		V

								4/2/22		4		260.54		2022		4		2		4		V

								4/2/22		5		258.7		2022		4		2		5		V

								4/2/22		6		252.7		2022		4		2		6		V

								4/2/22		7		265		2022		4		2		7		V

								4/2/22		8		248.14		2022		4		2		8		V

								4/2/22		9		260.54		2022		4		2		9		FV

								4/2/22		10		235.86		2022		4		2		10		FV

								4/2/22		11		181.45		2022		4		2		11		FV

								4/2/22		12		155		2022		4		2		12		FV

								4/2/22		13		148.88		2022		4		2		13		FV

								4/2/22		14		164.39		2022		4		2		14		FV

								4/2/22		15		152.17		2022		4		2		15		FV

								4/2/22		16		133.67		2022		4		2		16		FV

								4/2/22		17		126.68		2022		4		2		17		FV

								4/2/22		18		93.69		2022		4		2		18		FV

								4/2/22		19		172.65		2022		4		2		19		FV

								4/2/22		20		248.14		2022		4		2		20		FV

								4/2/22		21		293.78		2022		4		2		21		FV

								4/2/22		22		300		2022		4		2		22		FV

								4/2/22		23		296.42		2022		4		2		23		V

								4/2/22		24		289.86		2022		4		2		24		V

								4/3/22		1		290		2022		4		3		1		V

								4/3/22		2		283.71		2022		4		3		2		V

								4/3/22		3		280.55		2022		4		3		3		V

								4/3/22		4		275.4		2022		4		3		4		V

								4/3/22		5		257.01		2022		4		3		5		V

								4/3/22		6		258.73		2022		4		3		6		V

								4/3/22		7		270.6		2022		4		3		7		V

								4/3/22		8		275		2022		4		3		8		V

								4/3/22		9		277.34		2022		4		3		9		FV

								4/3/22		10		252.01		2022		4		3		10		FV

								4/3/22		11		223		2022		4		3		11		FV

								4/3/22		12		181.94		2022		4		3		12		FV

								4/3/22		13		172.7		2022		4		3		13		FV

								4/3/22		14		175.44		2022		4		3		14		FV

								4/3/22		15		175.44		2022		4		3		15		FV

								4/3/22		16		170		2022		4		3		16		FV

								4/3/22		17		138.83		2022		4		3		17		FV

								4/3/22		18		129.99		2022		4		3		18		FV

								4/3/22		19		167.02		2022		4		3		19		FV

								4/3/22		20		203.12		2022		4		3		20		FV

								4/3/22		21		273.6		2022		4		3		21		FV

								4/3/22		22		284.03		2022		4		3		22		FV

								4/3/22		23		265		2022		4		3		23		V

								4/3/22		24		204.42		2022		4		3		24		V

								4/4/22		1		194.44		2022		4		4		1		V

								4/4/22		2		180		2022		4		4		2		V

								4/4/22		3		172.65		2022		4		4		3		V

								4/4/22		4		172.7		2022		4		4		4		V

								4/4/22		5		183		2022		4		4		5		V

								4/4/22		6		193.37		2022		4		4		6		V

								4/4/22		7		265.42		2022		4		4		7		V

								4/4/22		8		278.26		2022		4		4		8		V

								4/4/22		9		279.66		2022		4		4		9		FV

								4/4/22		10		279.66		2022		4		4		10		FV

								4/4/22		11		266.7		2022		4		4		11		FV

								4/4/22		12		236		2022		4		4		12		FV

								4/4/22		13		264.08		2022		4		4		13		FV

								4/4/22		14		266.7		2022		4		4		14		FV

								4/4/22		15		268		2022		4		4		15		FV

								4/4/22		16		269.38		2022		4		4		16		FV

								4/4/22		17		267.81		2022		4		4		17		FV

								4/4/22		18		276.98		2022		4		4		18		FV

								4/4/22		19		280		2022		4		4		19		FV

								4/4/22		20		284.61		2022		4		4		20		FV

								4/4/22		21		294.54		2022		4		4		21		FV

								4/4/22		22		298.06		2022		4		4		22		FV

								4/4/22		23		286.97		2022		4		4		23		V

								4/4/22		24		274.75		2022		4		4		24		V

								4/5/22		1		245		2022		4		5		1		V

								4/5/22		2		232		2022		4		5		2		V

								4/5/22		3		205.5		2022		4		5		3		V

								4/5/22		4		210		2022		4		5		4		V

								4/5/22		5		215		2022		4		5		5		V

								4/5/22		6		233		2022		4		5		6		V

								4/5/22		7		219.02		2022		4		5		7		V

								4/5/22		8		264.96		2022		4		5		8		V

								4/5/22		9		266.75		2022		4		5		9		FV

								4/5/22		10		275		2022		4		5		10		FV

								4/5/22		11		280.15		2022		4		5		11		FV

								4/5/22		12		280.3		2022		4		5		12		FV

								4/5/22		13		283		2022		4		5		13		FV

								4/5/22		14		284.13		2022		4		5		14		FV

								4/5/22		15		283.67		2022		4		5		15		FV

								4/5/22		16		279.27		2022		4		5		16		FV

								4/5/22		17		275.88		2022		4		5		17		FV

								4/5/22		18		274.27		2022		4		5		18		FV

								4/5/22		19		285.4		2022		4		5		19		FV

								4/5/22		20		290.21		2022		4		5		20		FV

								4/5/22		21		300.97		2022		4		5		21		FV

								4/5/22		22		300.69		2022		4		5		22		FV

								4/5/22		23		291.22		2022		4		5		23		V

								4/5/22		24		285		2022		4		5		24		V

								4/6/22		1		278.11		2022		4		6		1		V

								4/6/22		2		265		2022		4		6		2		V

								4/6/22		3		259.5		2022		4		6		3		V

								4/6/22		4		252		2022		4		6		4		V

								4/6/22		5		254.5		2022		4		6		5		V

								4/6/22		6		265.27		2022		4		6		6		V

								4/6/22		7		287.84		2022		4		6		7		V

								4/6/22		8		298.59		2022		4		6		8		V

								4/6/22		9		311.59		2022		4		6		9		FV

								4/6/22		10		295.43		2022		4		6		10		FV

								4/6/22		11		288.72		2022		4		6		11		FV

								4/6/22		12		262.22		2022		4		6		12		FV

								4/6/22		13		254.96		2022		4		6		13		FV

								4/6/22		14		217.9		2022		4		6		14		FV

								4/6/22		15		226.7		2022		4		6		15		FV

								4/6/22		16		205.57		2022		4		6		16		FV

								4/6/22		17		200		2022		4		6		17		FV

								4/6/22		18		198.94		2022		4		6		18		FV

								4/6/22		19		201.56		2022		4		6		19		FV

								4/6/22		20		228.93		2022		4		6		20		FV

								4/6/22		21		277.47		2022		4		6		21		FV

								4/6/22		22		277.1		2022		4		6		22		FV

								4/6/22		23		262.38		2022		4		6		23		V

								4/6/22		24		249.59		2022		4		6		24		V

								4/7/22		1		249.24		2022		4		7		1		V

								4/7/22		2		221.78		2022		4		7		2		V

								4/7/22		3		203.77		2022		4		7		3		V

								4/7/22		4		172.6		2022		4		7		4		V

								4/7/22		5		165.46		2022		4		7		5		V

								4/7/22		6		174.37		2022		4		7		6		V

								4/7/22		7		224.76		2022		4		7		7		V

								4/7/22		8		264.22		2022		4		7		8		V

								4/7/22		9		270		2022		4		7		9		FV

								4/7/22		10		268.3		2022		4		7		10		FV

								4/7/22		11		254		2022		4		7		11		FV

								4/7/22		12		220		2022		4		7		12		FV

								4/7/22		13		193.99		2022		4		7		13		FV

								4/7/22		14		186.38		2022		4		7		14		FV

								4/7/22		15		180		2022		4		7		15		FV

								4/7/22		16		172.3		2022		4		7		16		FV

								4/7/22		17		172.3		2022		4		7		17		FV

								4/7/22		18		170.7		2022		4		7		18		FV

								4/7/22		19		183.94		2022		4		7		19		FV

								4/7/22		20		193.5		2022		4		7		20		FV

								4/7/22		21		268.3		2022		4		7		21		FV

								4/7/22		22		266.75		2022		4		7		22		FV

								4/7/22		23		249.99		2022		4		7		23		V

								4/7/22		24		228.38		2022		4		7		24		V

								4/8/22		1		218.98		2022		4		8		1		V

								4/8/22		2		181.6		2022		4		8		2		V

								4/8/22		3		167.12		2022		4		8		3		V

								4/8/22		4		165.8		2022		4		8		4		V

								4/8/22		5		165.8		2022		4		8		5		V

								4/8/22		6		165.91		2022		4		8		6		V

								4/8/22		7		172.5		2022		4		8		7		V

								4/8/22		8		240		2022		4		8		8		V

								4/8/22		9		249.41		2022		4		8		9		FV

								4/8/22		10		193.2		2022		4		8		10		FV

								4/8/22		11		158.04		2022		4		8		11		FV

								4/8/22		12		145.1		2022		4		8		12		FV

								4/8/22		13		102.9		2022		4		8		13		FV

								4/8/22		14		82		2022		4		8		14		FV

								4/8/22		15		20		2022		4		8		15		FV

								4/8/22		16		7		2022		4		8		16		FV

								4/8/22		17		7		2022		4		8		17		FV

								4/8/22		18		14		2022		4		8		18		FV

								4/8/22		19		101.4		2022		4		8		19		FV

								4/8/22		20		165.8		2022		4		8		20		FV

								4/8/22		21		248.58		2022		4		8		21		FV

								4/8/22		22		252.08		2022		4		8		22		FV

								4/8/22		23		248.58		2022		4		8		23		V

								4/8/22		24		239.91		2022		4		8		24		V

								4/9/22		1		244.12		2022		4		9		1		V

								4/9/22		2		235.7		2022		4		9		2		V

								4/9/22		3		236.91		2022		4		9		3		V

								4/9/22		4		232		2022		4		9		4		V

								4/9/22		5		233.35		2022		4		9		5		V

								4/9/22		6		236.91		2022		4		9		6		V

								4/9/22		7		236.21		2022		4		9		7		V

								4/9/22		8		237.38		2022		4		9		8		V

								4/9/22		9		237.18		2022		4		9		9		FV

								4/9/22		10		261.91		2022		4		9		10		FV

								4/9/22		11		240		2022		4		9		11		FV

								4/9/22		12		232.25		2022		4		9		12		FV

								4/9/22		13		234.02		2022		4		9		13		FV

								4/9/22		14		230		2022		4		9		14		FV

								4/9/22		15		221.01		2022		4		9		15		FV

								4/9/22		16		186.4		2022		4		9		16		FV

								4/9/22		17		184.67		2022		4		9		17		FV

								4/9/22		18		217.1		2022		4		9		18		FV

								4/9/22		19		238.04		2022		4		9		19		FV

								4/9/22		20		260.56		2022		4		9		20		FV

								4/9/22		21		294.88		2022		4		9		21		FV

								4/9/22		22		294.88		2022		4		9		22		FV

								4/9/22		23		284.75		2022		4		9		23		V

								4/9/22		24		287.84		2022		4		9		24		V

								4/10/22		1		282.48		2022		4		10		1		V

								4/10/22		2		266.3		2022		4		10		2		V

								4/10/22		3		270.93		2022		4		10		3		V

								4/10/22		4		256.79		2022		4		10		4		V

								4/10/22		5		246.89		2022		4		10		5		V

								4/10/22		6		239.91		2022		4		10		6		V

								4/10/22		7		250.41		2022		4		10		7		V

								4/10/22		8		249.53		2022		4		10		8		V

								4/10/22		9		249.53		2022		4		10		9		FV

								4/10/22		10		200		2022		4		10		10		FV

								4/10/22		11		149.81		2022		4		10		11		FV

								4/10/22		12		81		2022		4		10		12		FV

								4/10/22		13		3.7		2022		4		10		13		FV

								4/10/22		14		3.7		2022		4		10		14		FV

								4/10/22		15		3.7		2022		4		10		15		FV

								4/10/22		16		1.03		2022		4		10		16		FV

								4/10/22		17		1.03		2022		4		10		17		FV

								4/10/22		18		1.03		2022		4		10		18		FV

								4/10/22		19		3.7		2022		4		10		19		FV

								4/10/22		20		114		2022		4		10		20		FV

								4/10/22		21		227.91		2022		4		10		21		FV

								4/10/22		22		260		2022		4		10		22		FV

								4/10/22		23		245.57		2022		4		10		23		V

								4/10/22		24		215		2022		4		10		24		V

								4/11/22		1		150		2022		4		11		1		V

								4/11/22		2		114		2022		4		11		2		V

								4/11/22		3		96		2022		4		11		3		V

								4/11/22		4		100.1		2022		4		11		4		V

								4/11/22		5		117		2022		4		11		5		V

								4/11/22		6		149.81		2022		4		11		6		V

								4/11/22		7		160		2022		4		11		7		V

								4/11/22		8		255		2022		4		11		8		V

								4/11/22		9		263.4		2022		4		11		9		FV

								4/11/22		10		255		2022		4		11		10		FV

								4/11/22		11		214.92		2022		4		11		11		FV

								4/11/22		12		152.5		2022		4		11		12		FV

								4/11/22		13		122.97		2022		4		11		13		FV

								4/11/22		14		90		2022		4		11		14		FV

								4/11/22		15		62.75		2022		4		11		15		FV

								4/11/22		16		55.1		2022		4		11		16		FV

								4/11/22		17		62.6		2022		4		11		17		FV

								4/11/22		18		111		2022		4		11		18		FV

								4/11/22		19		152.6		2022		4		11		19		FV

								4/11/22		20		239.91		2022		4		11		20		FV

								4/11/22		21		270.2		2022		4		11		21		FV

								4/11/22		22		267.81		2022		4		11		22		FV

								4/11/22		23		247.99		2022		4		11		23		V

								4/11/22		24		204.4		2022		4		11		24		V

								4/12/22		1		220.26		2022		4		12		1		V

								4/12/22		2		188.71		2022		4		12		2		V

								4/12/22		3		188.15		2022		4		12		3		V

								4/12/22		4		183		2022		4		12		4		V

								4/12/22		5		185.55		2022		4		12		5		V

								4/12/22		6		191.53		2022		4		12		6		V

								4/12/22		7		228.09		2022		4		12		7		V

								4/12/22		8		249.53		2022		4		12		8		V

								4/12/22		9		252.65		2022		4		12		9		FV

								4/12/22		10		252.88		2022		4		12		10		FV

								4/12/22		11		253.05		2022		4		12		11		FV

								4/12/22		12		249.53		2022		4		12		12		FV

								4/12/22		13		246.2		2022		4		12		13		FV

								4/12/22		14		242.85		2022		4		12		14		FV

								4/12/22		15		244.81		2022		4		12		15		FV

								4/12/22		16		241.58		2022		4		12		16		FV

								4/12/22		17		240.24		2022		4		12		17		FV

								4/12/22		18		231.32		2022		4		12		18		FV

								4/12/22		19		250.96		2022		4		12		19		FV

								4/12/22		20		262		2022		4		12		20		FV

								4/12/22		21		280.04		2022		4		12		21		FV

								4/12/22		22		282.26		2022		4		12		22		FV

								4/12/22		23		270		2022		4		12		23		V

								4/12/22		24		260		2022		4		12		24		V

								4/13/22		1		242.75		2022		4		13		1		V

								4/13/22		2		229.77		2022		4		13		2		V

								4/13/22		3		220		2022		4		13		3		V

								4/13/22		4		201.85		2022		4		13		4		V

								4/13/22		5		190.9		2022		4		13		5		V

								4/13/22		6		212.32		2022		4		13		6		V

								4/13/22		7		248.74		2022		4		13		7		V

								4/13/22		8		257.02		2022		4		13		8		V

								4/13/22		9		260		2022		4		13		9		FV

								4/13/22		10		254.25		2022		4		13		10		FV

								4/13/22		11		242.75		2022		4		13		11		FV

								4/13/22		12		234.99		2022		4		13		12		FV

								4/13/22		13		227.67		2022		4		13		13		FV

								4/13/22		14		208		2022		4		13		14		FV

								4/13/22		15		201.18		2022		4		13		15		FV

								4/13/22		16		196		2022		4		13		16		FV

								4/13/22		17		200.47		2022		4		13		17		FV

								4/13/22		18		221.2		2022		4		13		18		FV

								4/13/22		19		219.28		2022		4		13		19		FV

								4/13/22		20		242.36		2022		4		13		20		FV

								4/13/22		21		254		2022		4		13		21		FV

								4/13/22		22		259		2022		4		13		22		FV

								4/13/22		23		250		2022		4		13		23		V

								4/13/22		24		231.94		2022		4		13		24		V

								4/14/22		1		232.45		2022		4		14		1		V

								4/14/22		2		207.63		2022		4		14		2		V

								4/14/22		3		200.14		2022		4		14		3		V

								4/14/22		4		198.05		2022		4		14		4		V

								4/14/22		5		199.97		2022		4		14		5		V

								4/14/22		6		204.46		2022		4		14		6		V

								4/14/22		7		239.86		2022		4		14		7		V

								4/14/22		8		245.07		2022		4		14		8		V

								4/14/22		9		245.07		2022		4		14		9		FV

								4/14/22		10		240		2022		4		14		10		FV

								4/14/22		11		216.35		2022		4		14		11		FV

								4/14/22		12		200		2022		4		14		12		FV

								4/14/22		13		192		2022		4		14		13		FV

								4/14/22		14		195.19		2022		4		14		14		FV

								4/14/22		15		193.64		2022		4		14		15		FV

								4/14/22		16		191		2022		4		14		16		FV

								4/14/22		17		190		2022		4		14		17		FV

								4/14/22		18		201.55		2022		4		14		18		FV

								4/14/22		19		230.19		2022		4		14		19		FV

								4/14/22		20		245.22		2022		4		14		20		FV

								4/14/22		21		272.31		2022		4		14		21		FV

								4/14/22		22		265.46		2022		4		14		22		FV

								4/14/22		23		253.68		2022		4		14		23		V

								4/14/22		24		238.98		2022		4		14		24		V

								4/15/22		1		214.9		2022		4		15		1		V

								4/15/22		2		202.21		2022		4		15		2		V

								4/15/22		3		197.03		2022		4		15		3		V

								4/15/22		4		193.7		2022		4		15		4		V

								4/15/22		5		192.21		2022		4		15		5		V

								4/15/22		6		196.86		2022		4		15		6		V

								4/15/22		7		205.33		2022		4		15		7		V

								4/15/22		8		221.41		2022		4		15		8		V

								4/15/22		9		229.31		2022		4		15		9		FV

								4/15/22		10		228.43		2022		4		15		10		FV

								4/15/22		11		191.87		2022		4		15		11		FV

								4/15/22		12		170.91		2022		4		15		12		FV

								4/15/22		13		170.9		2022		4		15		13		FV

								4/15/22		14		167.65		2022		4		15		14		FV

								4/15/22		15		157.38		2022		4		15		15		FV

								4/15/22		16		151.11		2022		4		15		16		FV

								4/15/22		17		155.01		2022		4		15		17		FV

								4/15/22		18		170.5		2022		4		15		18		FV

								4/15/22		19		196.21		2022		4		15		19		FV

								4/15/22		20		228.35		2022		4		15		20		FV

								4/15/22		21		235.99		2022		4		15		21		FV

								4/15/22		22		237.29		2022		4		15		22		FV

								4/15/22		23		233.44		2022		4		15		23		V

								4/15/22		24		215.35		2022		4		15		24		V

								4/16/22		1		222.43		2022		4		16		1		V

								4/16/22		2		191		2022		4		16		2		V

								4/16/22		3		178.09		2022		4		16		3		V

								4/16/22		4		184.99		2022		4		16		4		V

								4/16/22		5		184.99		2022		4		16		5		V

								4/16/22		6		185		2022		4		16		6		V

								4/16/22		7		200		2022		4		16		7		V

								4/16/22		8		202.51		2022		4		16		8		V

								4/16/22		9		189.6		2022		4		16		9		FV

								4/16/22		10		172.62		2022		4		16		10		FV

								4/16/22		11		146.58		2022		4		16		11		FV

								4/16/22		12		121.99		2022		4		16		12		FV

								4/16/22		13		111.35		2022		4		16		13		FV

								4/16/22		14		111.35		2022		4		16		14		FV

								4/16/22		15		111.35		2022		4		16		15		FV

								4/16/22		16		111.35		2022		4		16		16		FV

								4/16/22		17		104.04		2022		4		16		17		FV

								4/16/22		18		107.71		2022		4		16		18		FV

								4/16/22		19		138.49		2022		4		16		19		FV

								4/16/22		20		178.76		2022		4		16		20		FV

								4/16/22		21		205.81		2022		4		16		21		FV

								4/16/22		22		200		2022		4		16		22		FV

								4/16/22		23		175.84		2022		4		16		23		V

								4/16/22		24		166.88		2022		4		16		24		V

								4/17/22		1		160.22		2022		4		17		1		V

								4/17/22		2		139.97		2022		4		17		2		V

								4/17/22		3		128.46		2022		4		17		3		V

								4/17/22		4		123.38		2022		4		17		4		V

								4/17/22		5		133.96		2022		4		17		5		V

								4/17/22		6		139.96		2022		4		17		6		V

								4/17/22		7		146.1		2022		4		17		7		V

								4/17/22		8		168.5		2022		4		17		8		V

								4/17/22		9		133.55		2022		4		17		9		FV

								4/17/22		10		100		2022		4		17		10		FV

								4/17/22		11		75.92		2022		4		17		11		FV

								4/17/22		12		99.9		2022		4		17		12		FV

								4/17/22		13		99.9		2022		4		17		13		FV

								4/17/22		14		99.9		2022		4		17		14		FV

								4/17/22		15		64.85		2022		4		17		15		FV

								4/17/22		16		3.7		2022		4		17		16		FV

								4/17/22		17		15		2022		4		17		17		FV

								4/17/22		18		66.2		2022		4		17		18		FV

								4/17/22		19		99.9		2022		4		17		19		FV

								4/17/22		20		180.51		2022		4		17		20		FV

								4/17/22		21		191.54		2022		4		17		21		FV

								4/17/22		22		189.59		2022		4		17		22		FV

								4/17/22		23		171.46		2022		4		17		23		V

								4/17/22		24		158.07		2022		4		17		24		V

								4/18/22		1		95.9		2022		4		18		1		V

								4/18/22		2		81		2022		4		18		2		V

								4/18/22		3		84		2022		4		18		3		V

								4/18/22		4		81		2022		4		18		4		V

								4/18/22		5		85.25		2022		4		18		5		V

								4/18/22		6		92.31		2022		4		18		6		V

								4/18/22		7		100.94		2022		4		18		7		V

								4/18/22		8		112.53		2022		4		18		8		V

								4/18/22		9		120.57		2022		4		18		9		FV

								4/18/22		10		121.77		2022		4		18		10		FV

								4/18/22		11		97.49		2022		4		18		11		FV

								4/18/22		12		89.89		2022		4		18		12		FV

								4/18/22		13		95.9		2022		4		18		13		FV

								4/18/22		14		63.15		2022		4		18		14		FV

								4/18/22		15		45		2022		4		18		15		FV

								4/18/22		16		60.58		2022		4		18		16		FV

								4/18/22		17		80		2022		4		18		17		FV

								4/18/22		18		63.15		2022		4		18		18		FV

								4/18/22		19		67.8		2022		4		18		19		FV

								4/18/22		20		95.9		2022		4		18		20		FV

								4/18/22		21		196		2022		4		18		21		FV

								4/18/22		22		219.69		2022		4		18		22		FV

								4/18/22		23		177		2022		4		18		23		V

								4/18/22		24		151.02		2022		4		18		24		V

								4/19/22		1		120		2022		4		19		1		V

								4/19/22		2		92.91		2022		4		19		2		V

								4/19/22		3		87.85		2022		4		19		3		V

								4/19/22		4		87.85		2022		4		19		4		V

								4/19/22		5		87.85		2022		4		19		5		V

								4/19/22		6		90		2022		4		19		6		V

								4/19/22		7		135		2022		4		19		7		V

								4/19/22		8		155.67		2022		4		19		8		V

								4/19/22		9		170.91		2022		4		19		9		FV

								4/19/22		10		160.2		2022		4		19		10		FV

								4/19/22		11		150		2022		4		19		11		FV

								4/19/22		12		135.4		2022		4		19		12		FV

								4/19/22		13		120		2022		4		19		13		FV

								4/19/22		14		106.17		2022		4		19		14		FV

								4/19/22		15		89.61		2022		4		19		15		FV

								4/19/22		16		75		2022		4		19		16		FV

								4/19/22		17		61		2022		4		19		17		FV

								4/19/22		18		55.11		2022		4		19		18		FV

								4/19/22		19		64		2022		4		19		19		FV

								4/19/22		20		87.85		2022		4		19		20		FV

								4/19/22		21		149.17		2022		4		19		21		FV

								4/19/22		22		160.2		2022		4		19		22		FV

								4/19/22		23		149.17		2022		4		19		23		V

								4/19/22		24		100		2022		4		19		24		V

								4/20/22		1		125.01		2022		4		20		1		V

								4/20/22		2		100		2022		4		20		2		V

								4/20/22		3		80.11		2022		4		20		3		V

								4/20/22		4		70.02		2022		4		20		4		V

								4/20/22		5		76.24		2022		4		20		5		V

								4/20/22		6		86.04		2022		4		20		6		V

								4/20/22		7		95.54		2022		4		20		7		V

								4/20/22		8		145		2022		4		20		8		V

								4/20/22		9		148		2022		4		20		9		FV

								4/20/22		10		145.58		2022		4		20		10		FV

								4/20/22		11		125.01		2022		4		20		11		FV

								4/20/22		12		86.04		2022		4		20		12		FV

								4/20/22		13		69.39		2022		4		20		13		FV

								4/20/22		14		60.24		2022		4		20		14		FV

								4/20/22		15		38.08		2022		4		20		15		FV

								4/20/22		16		8.99		2022		4		20		16		FV

								4/20/22		17		6		2022		4		20		17		FV

								4/20/22		18		7		2022		4		20		18		FV

								4/20/22		19		33.06		2022		4		20		19		FV

								4/20/22		20		66.94		2022		4		20		20		FV

								4/20/22		21		105.6		2022		4		20		21		FV

								4/20/22		22		147.02		2022		4		20		22		FV

								4/20/22		23		126.61		2022		4		20		23		V

								4/20/22		24		93.02		2022		4		20		24		V

								4/21/22		1		154.5		2022		4		21		1		V

								4/21/22		2		145.8		2022		4		21		2		V

								4/21/22		3		145.8		2022		4		21		3		V

								4/21/22		4		149.18		2022		4		21		4		V

								4/21/22		5		155.2		2022		4		21		5		V

								4/21/22		6		167		2022		4		21		6		V

								4/21/22		7		173.57		2022		4		21		7		V

								4/21/22		8		203.56		2022		4		21		8		FV

								4/21/22		9		209		2022		4		21		9		FV

								4/21/22		10		176.82		2022		4		21		10		FV

								4/21/22		11		161		2022		4		21		11		FV

								4/21/22		12		153		2022		4		21		12		FV

								4/21/22		13		147.02		2022		4		21		13		FV

								4/21/22		14		145		2022		4		21		14		FV

								4/21/22		15		104		2022		4		21		15		FV

								4/21/22		16		101		2022		4		21		16		FV

								4/21/22		17		101.77		2022		4		21		17		FV

								4/21/22		18		123.67		2022		4		21		18		FV

								4/21/22		19		154.69		2022		4		21		19		FV

								4/21/22		20		178.07		2022		4		21		20		FV

								4/21/22		21		223.61		2022		4		21		21		FV

								4/21/22		22		220.44		2022		4		21		22		V

								4/21/22		23		199.71		2022		4		21		23		V

								4/21/22		24		187.81		2022		4		21		24		V

								4/22/22		1		216.06		2022		4		22		1		V

								4/22/22		2		200		2022		4		22		2		V

								4/22/22		3		187.01		2022		4		22		3		V

								4/22/22		4		179.41		2022		4		22		4		V

								4/22/22		5		176.09		2022		4		22		5		V

								4/22/22		6		189.58		2022		4		22		6		V

								4/22/22		7		218.07		2022		4		22		7		V

								4/22/22		8		239.95		2022		4		22		8		FV

								4/22/22		9		244.1		2022		4		22		9		FV

								4/22/22		10		221.05		2022		4		22		10		FV

								4/22/22		11		229		2022		4		22		11		FV

								4/22/22		12		211.27		2022		4		22		12		FV

								4/22/22		13		207.77		2022		4		22		13		FV

								4/22/22		14		207		2022		4		22		14		FV

								4/22/22		15		204.45		2022		4		22		15		FV

								4/22/22		16		201.98		2022		4		22		16		FV

								4/22/22		17		201.98		2022		4		22		17		FV

								4/22/22		18		201.42		2022		4		22		18		FV

								4/22/22		19		206.43		2022		4		22		19		FV

								4/22/22		20		209.61		2022		4		22		20		FV

								4/22/22		21		209.97		2022		4		22		21		FV

								4/22/22		22		215.35		2022		4		22		22		V

								4/22/22		23		209.89		2022		4		22		23		V

								4/22/22		24		199.01		2022		4		22		24		V

								4/23/22		1		180.21		2022		4		23		1		V

								4/23/22		2		173.15		2022		4		23		2		V

								4/23/22		3		168.03		2022		4		23		3		V

								4/23/22		4		142		2022		4		23		4		V

								4/23/22		5		126.58		2022		4		23		5		V

								4/23/22		6		122.45		2022		4		23		6		V

								4/23/22		7		135.31		2022		4		23		7		V

								4/23/22		8		120.1		2022		4		23		8		FV

								4/23/22		9		86.69		2022		4		23		9		FV

								4/23/22		10		72.02		2022		4		23		10		FV

								4/23/22		11		55.39		2022		4		23		11		FV

								4/23/22		12		4.79		2022		4		23		12		FV

								4/23/22		13		3.7		2022		4		23		13		FV

								4/23/22		14		3.7		2022		4		23		14		FV

								4/23/22		15		3.7		2022		4		23		15		FV

								4/23/22		16		1.17		2022		4		23		16		FV

								4/23/22		17		1.17		2022		4		23		17		FV

								4/23/22		18		1.17		2022		4		23		18		FV

								4/23/22		19		3.7		2022		4		23		19		FV

								4/23/22		20		18.94		2022		4		23		20		FV

								4/23/22		21		119.99		2022		4		23		21		FV

								4/23/22		22		173.15		2022		4		23		22		V

								4/23/22		23		182.48		2022		4		23		23		V

								4/23/22		24		170.38		2022		4		23		24		V

								4/24/22		1		144		2022		4		24		1		V

								4/24/22		2		115		2022		4		24		2		V

								4/24/22		3		112.99		2022		4		24		3		V

								4/24/22		4		108.45		2022		4		24		4		V

								4/24/22		5		102.39		2022		4		24		5		V

								4/24/22		6		112.99		2022		4		24		6		V

								4/24/22		7		130.04		2022		4		24		7		V

								4/24/22		8		137.02		2022		4		24		8		FV

								4/24/22		9		154		2022		4		24		9		FV

								4/24/22		10		150.01		2022		4		24		10		FV

								4/24/22		11		120		2022		4		24		11		FV

								4/24/22		12		109.95		2022		4		24		12		FV

								4/24/22		13		112.99		2022		4		24		13		FV

								4/24/22		14		130.04		2022		4		24		14		FV

								4/24/22		15		116.95		2022		4		24		15		FV

								4/24/22		16		108.24		2022		4		24		16		FV

								4/24/22		17		102		2022		4		24		17		FV

								4/24/22		18		112.99		2022		4		24		18		FV

								4/24/22		19		165.01		2022		4		24		19		FV

								4/24/22		20		198.65		2022		4		24		20		FV

								4/24/22		21		224.95		2022		4		24		21		FV

								4/24/22		22		257.04		2022		4		24		22		V

								4/24/22		23		255		2022		4		24		23		V

								4/24/22		24		246.02		2022		4		24		24		V

								4/25/22		1		267.43		2022		4		25		1		V

								4/25/22		2		260.51		2022		4		25		2		V

								4/25/22		3		248.87		2022		4		25		3		V

								4/25/22		4		238.52		2022		4		25		4		V

								4/25/22		5		232.61		2022		4		25		5		V

								4/25/22		6		230.88		2022		4		25		6		V

								4/25/22		7		237.23		2022		4		25		7		V

								4/25/22		8		254.12		2022		4		25		8		FV

								4/25/22		9		249.59		2022		4		25		9		FV

								4/25/22		10		238.77		2022		4		25		10		FV

								4/25/22		11		221.75		2022		4		25		11		FV

								4/25/22		12		204.26		2022		4		25		12		FV

								4/25/22		13		181.98		2022		4		25		13		FV

								4/25/22		14		180.1		2022		4		25		14		FV

								4/25/22		15		173.76		2022		4		25		15		FV

								4/25/22		16		170		2022		4		25		16		FV

								4/25/22		17		170.56		2022		4		25		17		FV

								4/25/22		18		180		2022		4		25		18		FV

								4/25/22		19		207		2022		4		25		19		FV

								4/25/22		20		231.76		2022		4		25		20		FV

								4/25/22		21		260		2022		4		25		21		FV

								4/25/22		22		264.93		2022		4		25		22		V

								4/25/22		23		254		2022		4		25		23		V

								4/25/22		24		232.61		2022		4		25		24		V

								4/26/22		1		237.76		2022		4		26		1		V

								4/26/22		2		231.13		2022		4		26		2		V

								4/26/22		3		222.62		2022		4		26		3		V

								4/26/22		4		211.79		2022		4		26		4		V

								4/26/22		5		214.47		2022		4		26		5		V

								4/26/22		6		232.95		2022		4		26		6		V

								4/26/22		7		251.07		2022		4		26		7		V

								4/26/22		8		255.6		2022		4		26		8		FV

								4/26/22		9		256		2022		4		26		9		FV

								4/26/22		10		246		2022		4		26		10		FV

								4/26/22		11		237.76		2022		4		26		11		FV

								4/26/22		12		228.57		2022		4		26		12		FV

								4/26/22		13		223		2022		4		26		13		FV

								4/26/22		14		215		2022		4		26		14		FV

								4/26/22		15		205.53		2022		4		26		15		FV

								4/26/22		16		205		2022		4		26		16		FV

								4/26/22		17		207.26		2022		4		26		17		FV

								4/26/22		18		223		2022		4		26		18		FV

								4/26/22		19		229.13		2022		4		26		19		FV

								4/26/22		20		241.55		2022		4		26		20		FV

								4/26/22		21		265.01		2022		4		26		21		FV

								4/26/22		22		270.01		2022		4		26		22		V

								4/26/22		23		255		2022		4		26		23		V

								4/26/22		24		245.51		2022		4		26		24		V

								4/27/22		1		211.96		2022		4		27		1		V

								4/27/22		2		205		2022		4		27		2		V

								4/27/22		3		196.36		2022		4		27		3		V

								4/27/22		4		194.53		2022		4		27		4		V

								4/27/22		5		197.51		2022		4		27		5		V

								4/27/22		6		209.94		2022		4		27		6		V

								4/27/22		7		242.97		2022		4		27		7		V

								4/27/22		8		254.94		2022		4		27		8		FV

								4/27/22		9		262		2022		4		27		9		FV

								4/27/22		10		252.74		2022		4		27		10		FV

								4/27/22		11		235.38		2022		4		27		11		FV

								4/27/22		12		216.74		2022		4		27		12		FV

								4/27/22		13		207.66		2022		4		27		13		FV

								4/27/22		14		200.62		2022		4		27		14		FV

								4/27/22		15		193.22		2022		4		27		15		FV

								4/27/22		16		190.96		2022		4		27		16		FV

								4/27/22		17		191.35		2022		4		27		17		FV

								4/27/22		18		206.49		2022		4		27		18		FV

								4/27/22		19		223.86		2022		4		27		19		FV

								4/27/22		20		235.17		2022		4		27		20		FV

								4/27/22		21		254.07		2022		4		27		21		FV

								4/27/22		22		254.94		2022		4		27		22		V

								4/27/22		23		235.33		2022		4		27		23		V

								4/27/22		24		224.99		2022		4		27		24		V

								4/28/22		1		219.39		2022		4		28		1		V

								4/28/22		2		206.12		2022		4		28		2		V

								4/28/22		3		198		2022		4		28		3		V

								4/28/22		4		202.5		2022		4		28		4		V

								4/28/22		5		201.5		2022		4		28		5		V

								4/28/22		6		218.35		2022		4		28		6		V

								4/28/22		7		250		2022		4		28		7		V

								4/28/22		8		250.16		2022		4		28		8		FV

								4/28/22		9		263.43		2022		4		28		9		FV

								4/28/22		10		251.26		2022		4		28		10		FV

								4/28/22		11		224.93		2022		4		28		11		FV

								4/28/22		12		214.7		2022		4		28		12		FV

								4/28/22		13		208		2022		4		28		13		FV

								4/28/22		14		200.09		2022		4		28		14		FV

								4/28/22		15		197.05		2022		4		28		15		FV

								4/28/22		16		196.3		2022		4		28		16		FV

								4/28/22		17		197.13		2022		4		28		17		FV

								4/28/22		18		217.63		2022		4		28		18		FV

								4/28/22		19		230		2022		4		28		19		FV

								4/28/22		20		240.34		2022		4		28		20		FV

								4/28/22		21		254.48		2022		4		28		21		FV

								4/28/22		22		267.85		2022		4		28		22		V

								4/28/22		23		250.16		2022		4		28		23		V

								4/28/22		24		222.78		2022		4		28		24		V

								4/29/22		1		206.05		2022		4		29		1		V

								4/29/22		2		203.15		2022		4		29		2		V

								4/29/22		3		202.52		2022		4		29		3		V

								4/29/22		4		203.23		2022		4		29		4		V

								4/29/22		5		205.09		2022		4		29		5		V

								4/29/22		6		213.86		2022		4		29		6		V

								4/29/22		7		230		2022		4		29		7		V

								4/29/22		8		244.74		2022		4		29		8		FV

								4/29/22		9		248.41		2022		4		29		9		FV

								4/29/22		10		234.45		2022		4		29		10		FV

								4/29/22		11		213.32		2022		4		29		11		FV

								4/29/22		12		204.66		2022		4		29		12		FV

								4/29/22		13		195		2022		4		29		13		FV

								4/29/22		14		191		2022		4		29		14		FV

								4/29/22		15		186		2022		4		29		15		FV

								4/29/22		16		186		2022		4		29		16		FV

								4/29/22		17		195		2022		4		29		17		FV

								4/29/22		18		202.11		2022		4		29		18		FV

								4/29/22		19		204.84		2022		4		29		19		FV

								4/29/22		20		218.19		2022		4		29		20		FV

								4/29/22		21		250.01		2022		4		29		21		FV

								4/29/22		22		254.97		2022		4		29		22		V

								4/29/22		23		241.56		2022		4		29		23		V

								4/29/22		24		221.46		2022		4		29		24		V

								4/30/22		1		204.78		2022		4		30		1		V

								4/30/22		2		189.1		2022		4		30		2		V

								4/30/22		3		189.91		2022		4		30		3		V

								4/30/22		4		187.47		2022		4		30		4		V

								4/30/22		5		189.96		2022		4		30		5		V

								4/30/22		6		194.81		2022		4		30		6		V

								4/30/22		7		201		2022		4		30		7		V

								4/30/22		8		206.59		2022		4		30		8		FV

								4/30/22		9		210.01		2022		4		30		9		FV

								4/30/22		10		195.5		2022		4		30		10		FV

								4/30/22		11		178		2022		4		30		11		FV

								4/30/22		12		175		2022		4		30		12		FV

								4/30/22		13		175		2022		4		30		13		FV

								4/30/22		14		172.94		2022		4		30		14		FV

								4/30/22		15		166.35		2022		4		30		15		FV

								4/30/22		16		159.69		2022		4		30		16		FV

								4/30/22		17		145		2022		4		30		17		FV

								4/30/22		18		138		2022		4		30		18		FV

								4/30/22		19		164.25		2022		4		30		19		FV

								4/30/22		20		175		2022		4		30		20		FV

								4/30/22		21		212		2022		4		30		21		FV

								4/30/22		22		232.01		2022		4		30		22		V

								4/30/22		23		218.5		2022		4		30		23		V

								4/30/22		24		193.91		2022		4		30		24		V

								5/1/22		1		206		2022		5		1		1		V

								5/1/22		2		199.7		2022		5		1		2		V

								5/1/22		3		197.56		2022		5		1		3		V

								5/1/22		4		192.2		2022		5		1		4		V

								5/1/22		5		197.43		2022		5		1		5		V

								5/1/22		6		201.32		2022		5		1		6		V

								5/1/22		7		195		2022		5		1		7		V

								5/1/22		8		194.95		2022		5		1		8		FV

								5/1/22		9		186.94		2022		5		1		9		FV

								5/1/22		10		182.04		2022		5		1		10		FV

								5/1/22		11		177.31		2022		5		1		11		FV

								5/1/22		12		170.93		2022		5		1		12		FV

								5/1/22		13		167.39		2022		5		1		13		FV

								5/1/22		14		150.74		2022		5		1		14		FV

								5/1/22		15		140.4		2022		5		1		15		FV

								5/1/22		16		131.7		2022		5		1		16		FV

								5/1/22		17		117.77		2022		5		1		17		FV

								5/1/22		18		95.05		2022		5		1		18		FV

								5/1/22		19		128.27		2022		5		1		19		FV

								5/1/22		20		164.06		2022		5		1		20		FV

								5/1/22		21		211.62		2022		5		1		21		FV

								5/1/22		22		227		2022		5		1		22		V

								5/1/22		23		222.96		2022		5		1		23		V

								5/1/22		24		210.26		2022		5		1		24		V

								5/2/22		1		198		2022		5		2		1		V

								5/2/22		2		197.52		2022		5		2		2		V

								5/2/22		3		194.69		2022		5		2		3		V

								5/2/22		4		193.76		2022		5		2		4		V

								5/2/22		5		196.34		2022		5		2		5		V

								5/2/22		6		209.31		2022		5		2		6		V

								5/2/22		7		209.31		2022		5		2		7		V

								5/2/22		8		212.93		2022		5		2		8		FV

								5/2/22		9		212.61		2022		5		2		9		FV

								5/2/22		10		208.64		2022		5		2		10		FV

								5/2/22		11		192.45		2022		5		2		11		FV

								5/2/22		12		168.57		2022		5		2		12		FV

								5/2/22		13		185.01		2022		5		2		13		FV

								5/2/22		14		190.45		2022		5		2		14		FV

								5/2/22		15		184.45		2022		5		2		15		FV

								5/2/22		16		168.57		2022		5		2		16		FV

								5/2/22		17		161.88		2022		5		2		17		FV

								5/2/22		18		155.01		2022		5		2		18		FV

								5/2/22		19		161		2022		5		2		19		FV

								5/2/22		20		163.94		2022		5		2		20		FV

								5/2/22		21		206.01		2022		5		2		21		FV

								5/2/22		22		217.2		2022		5		2		22		V

								5/2/22		23		210		2022		5		2		23		V

								5/2/22		24		205.7		2022		5		2		24		V

								5/3/22		1		152.89		2022		5		3		1		V

								5/3/22		2		153.89		2022		5		3		2		V

								5/3/22		3		184.08		2022		5		3		3		V

								5/3/22		4		185.12		2022		5		3		4		V

								5/3/22		5		187.04		2022		5		3		5		V

								5/3/22		6		191.19		2022		5		3		6		V

								5/3/22		7		155.74		2022		5		3		7		V

								5/3/22		8		199.68		2022		5		3		8		FV

								5/3/22		9		205.7		2022		5		3		9		FV

								5/3/22		10		200		2022		5		3		10		FV

								5/3/22		11		175		2022		5		3		11		FV

								5/3/22		12		195.01		2022		5		3		12		FV

								5/3/22		13		196.39		2022		5		3		13		FV

								5/3/22		14		196.01		2022		5		3		14		FV

								5/3/22		15		183.33		2022		5		3		15		FV

								5/3/22		16		195.54		2022		5		3		16		FV

								5/3/22		17		195.5		2022		5		3		17		FV

								5/3/22		18		195.5		2022		5		3		18		FV

								5/3/22		19		197.78		2022		5		3		19		FV

								5/3/22		20		205.19		2022		5		3		20		FV

								5/3/22		21		211.96		2022		5		3		21		FV

								5/3/22		22		223.5		2022		5		3		22		V

								5/3/22		23		211.25		2022		5		3		23		V

								5/3/22		24		198.02		2022		5		3		24		V

								5/4/22		1		205.25		2022		5		4		1		V

								5/4/22		2		200		2022		5		4		2		V

								5/4/22		3		199.45		2022		5		4		3		V

								5/4/22		4		200.56		2022		5		4		4		V

								5/4/22		5		201.14		2022		5		4		5		V

								5/4/22		6		201.95		2022		5		4		6		V

								5/4/22		7		203.6		2022		5		4		7		V

								5/4/22		8		208.45		2022		5		4		8		FV

								5/4/22		9		213.07		2022		5		4		9		FV

								5/4/22		10		203.29		2022		5		4		10		FV

								5/4/22		11		192.41		2022		5		4		11		FV

								5/4/22		12		185.25		2022		5		4		12		FV

								5/4/22		13		200.78		2022		5		4		13		FV

								5/4/22		14		200.78		2022		5		4		14		FV

								5/4/22		15		200.11		2022		5		4		15		FV

								5/4/22		16		201.16		2022		5		4		16		FV

								5/4/22		17		200.78		2022		5		4		17		FV

								5/4/22		18		200		2022		5		4		18		FV

								5/4/22		19		199.45		2022		5		4		19		FV

								5/4/22		20		199		2022		5		4		20		FV

								5/4/22		21		210		2022		5		4		21		FV

								5/4/22		22		218		2022		5		4		22		V

								5/4/22		23		208.1		2022		5		4		23		V

								5/4/22		24		199		2022		5		4		24		V

								5/5/22		1		199.42		2022		5		5		1		V

								5/5/22		2		190.99		2022		5		5		2		V

								5/5/22		3		185		2022		5		5		3		V

								5/5/22		4		191.96		2022		5		5		4		V

								5/5/22		5		199.84		2022		5		5		5		V

								5/5/22		6		200.04		2022		5		5		6		V

								5/5/22		7		200.56		2022		5		5		7		V

								5/5/22		8		210		2022		5		5		8		V

								5/5/22		9		212.87		2022		5		5		9		FV

								5/5/22		10		205		2022		5		5		10		FV

								5/5/22		11		198.92		2022		5		5		11		FV

								5/5/22		12		168.78		2022		5		5		12		FV

								5/5/22		13		180		2022		5		5		13		FV

								5/5/22		14		179		2022		5		5		14		FV

								5/5/22		15		161.19		2022		5		5		15		FV

								5/5/22		16		160.25		2022		5		5		16		FV

								5/5/22		17		157.24		2022		5		5		17		FV

								5/5/22		18		159		2022		5		5		18		FV

								5/5/22		19		170.1		2022		5		5		19		FV

								5/5/22		20		191.45		2022		5		5		20		FV

								5/5/22		21		213		2022		5		5		21		FV

								5/5/22		22		225.14		2022		5		5		22		FV

								5/5/22		23		214.34		2022		5		5		23		V

								5/5/22		24		204.45		2022		5		5		24		V

								5/6/22		1		217.9		2022		5		6		1		V

								5/6/22		2		213.74		2022		5		6		2		V

								5/6/22		3		207.56		2022		5		6		3		V

								5/6/22		4		204.02		2022		5		6		4		V

								5/6/22		5		206.57		2022		5		6		5		V

								5/6/22		6		213.11		2022		5		6		6		V

								5/6/22		7		215.01		2022		5		6		7		V

								5/6/22		8		220.69		2022		5		6		8		V

								5/6/22		9		217.68		2022		5		6		9		FV

								5/6/22		10		204.55		2022		5		6		10		FV

								5/6/22		11		200.55		2022		5		6		11		FV

								5/6/22		12		194.55		2022		5		6		12		FV

								5/6/22		13		190.55		2022		5		6		13		FV

								5/6/22		14		181		2022		5		6		14		FV

								5/6/22		15		164.03		2022		5		6		15		FV

								5/6/22		16		160		2022		5		6		16		FV

								5/6/22		17		150.5		2022		5		6		17		FV

								5/6/22		18		150.05		2022		5		6		18		FV

								5/6/22		19		156.41		2022		5		6		19		FV

								5/6/22		20		198.55		2022		5		6		20		FV

								5/6/22		21		210		2022		5		6		21		FV

								5/6/22		22		231.47		2022		5		6		22		FV

								5/6/22		23		224.3		2022		5		6		23		V

								5/6/22		24		210.38		2022		5		6		24		V

								5/7/22		1		209.78		2022		5		7		1		V

								5/7/22		2		205		2022		5		7		2		V

								5/7/22		3		202.83		2022		5		7		3		V

								5/7/22		4		200.01		2022		5		7		4		V

								5/7/22		5		199.5		2022		5		7		5		V

								5/7/22		6		200.1		2022		5		7		6		V

								5/7/22		7		201.78		2022		5		7		7		V

								5/7/22		8		205.61		2022		5		7		8		V

								5/7/22		9		205		2022		5		7		9		FV

								5/7/22		10		170.7		2022		5		7		10		FV

								5/7/22		11		156.99		2022		5		7		11		FV

								5/7/22		12		151.42		2022		5		7		12		FV

								5/7/22		13		149.99		2022		5		7		13		FV

								5/7/22		14		152		2022		5		7		14		FV

								5/7/22		15		148		2022		5		7		15		FV

								5/7/22		16		148		2022		5		7		16		FV

								5/7/22		17		145.23		2022		5		7		17		FV

								5/7/22		18		145.23		2022		5		7		18		FV

								5/7/22		19		155.11		2022		5		7		19		FV

								5/7/22		20		205.61		2022		5		7		20		FV

								5/7/22		21		218.34		2022		5		7		21		FV

								5/7/22		22		229		2022		5		7		22		FV

								5/7/22		23		223.12		2022		5		7		23		V

								5/7/22		24		208.38		2022		5		7		24		V

								5/8/22		1		208.1		2022		5		8		1		V

								5/8/22		2		193.3		2022		5		8		2		V

								5/8/22		3		191.92		2022		5		8		3		V

								5/8/22		4		186.01		2022		5		8		4		V

								5/8/22		5		182.98		2022		5		8		5		V

								5/8/22		6		186.06		2022		5		8		6		V

								5/8/22		7		184.97		2022		5		8		7		V

								5/8/22		8		185.93		2022		5		8		8		V

								5/8/22		9		183.62		2022		5		8		9		FV

								5/8/22		10		163.45		2022		5		8		10		FV

								5/8/22		11		140.33		2022		5		8		11		FV

								5/8/22		12		128.17		2022		5		8		12		FV

								5/8/22		13		135		2022		5		8		13		FV

								5/8/22		14		135		2022		5		8		14		FV

								5/8/22		15		117.99		2022		5		8		15		FV

								5/8/22		16		96.62		2022		5		8		16		FV

								5/8/22		17		113.6		2022		5		8		17		FV

								5/8/22		18		149.4		2022		5		8		18		FV

								5/8/22		19		180		2022		5		8		19		FV

								5/8/22		20		209.78		2022		5		8		20		FV

								5/8/22		21		223.76		2022		5		8		21		FV

								5/8/22		22		238.35		2022		5		8		22		FV

								5/8/22		23		225.91		2022		5		8		23		V

								5/8/22		24		217.9		2022		5		8		24		V

								5/9/22		1		209.08		2022		5		9		1		V

								5/9/22		2		199.21		2022		5		9		2		V

								5/9/22		3		196.07		2022		5		9		3		V

								5/9/22		4		191.11		2022		5		9		4		V

								5/9/22		5		193.68		2022		5		9		5		V

								5/9/22		6		210.72		2022		5		9		6		V

								5/9/22		7		222		2022		5		9		7		V

								5/9/22		8		231.76		2022		5		9		8		V

								5/9/22		9		228.47		2022		5		9		9		FV

								5/9/22		10		219.21		2022		5		9		10		FV

								5/9/22		11		199.95		2022		5		9		11		FV

								5/9/22		12		197.6		2022		5		9		12		FV

								5/9/22		13		200.23		2022		5		9		13		FV

								5/9/22		14		199.15		2022		5		9		14		FV

								5/9/22		15		191.92		2022		5		9		15		FV

								5/9/22		16		183.94		2022		5		9		16		FV

								5/9/22		17		190.63		2022		5		9		17		FV

								5/9/22		18		202.01		2022		5		9		18		FV

								5/9/22		19		205.4		2022		5		9		19		FV

								5/9/22		20		211.99		2022		5		9		20		FV

								5/9/22		21		226.82		2022		5		9		21		FV

								5/9/22		22		250.44		2022		5		9		22		FV

								5/9/22		23		231.57		2022		5		9		23		V

								5/9/22		24		216.72		2022		5		9		24		V

								5/10/22		1		216.41		2022		5		10		1		V

								5/10/22		2		205.61		2022		5		10		2		V

								5/10/22		3		197.97		2022		5		10		3		V

								5/10/22		4		198		2022		5		10		4		V

								5/10/22		5		198.35		2022		5		10		5		V

								5/10/22		6		202.35		2022		5		10		6		V

								5/10/22		7		224.08		2022		5		10		7		V

								5/10/22		8		237.95		2022		5		10		8		V

								5/10/22		9		235		2022		5		10		9		FV

								5/10/22		10		220		2022		5		10		10		FV

								5/10/22		11		210.02		2022		5		10		11		FV

								5/10/22		12		201.5		2022		5		10		12		FV

								5/10/22		13		195.63		2022		5		10		13		FV

								5/10/22		14		186.52		2022		5		10		14		FV

								5/10/22		15		185		2022		5		10		15		FV

								5/10/22		16		176.22		2022		5		10		16		FV

								5/10/22		17		179.37		2022		5		10		17		FV

								5/10/22		18		193.58		2022		5		10		18		FV

								5/10/22		19		209.78		2022		5		10		19		FV

								5/10/22		20		215.95		2022		5		10		20		FV

								5/10/22		21		230		2022		5		10		21		FV

								5/10/22		22		236.96		2022		5		10		22		FV

								5/10/22		23		229.09		2022		5		10		23		V

								5/10/22		24		223.61		2022		5		10		24		V

								5/11/22		1		207.15		2022		5		11		1		V

								5/11/22		2		192.8		2022		5		11		2		V

								5/11/22		3		185.5		2022		5		11		3		V

								5/11/22		4		179		2022		5		11		4		V

								5/11/22		5		179.46		2022		5		11		5		V

								5/11/22		6		185.72		2022		5		11		6		V

								5/11/22		7		216.37		2022		5		11		7		V

								5/11/22		8		228.84		2022		5		11		8		V

								5/11/22		9		224		2022		5		11		9		FV

								5/11/22		10		200		2022		5		11		10		FV

								5/11/22		11		180.24		2022		5		11		11		FV

								5/11/22		12		171.25		2022		5		11		12		FV

								5/11/22		13		166.04		2022		5		11		13		FV

								5/11/22		14		163.98		2022		5		11		14		FV

								5/11/22		15		161.4		2022		5		11		15		FV

								5/11/22		16		155.31		2022		5		11		16		FV

								5/11/22		17		155.11		2022		5		11		17		FV

								5/11/22		18		157.37		2022		5		11		18		FV

								5/11/22		19		166.04		2022		5		11		19		FV

								5/11/22		20		174.16		2022		5		11		20		FV

								5/11/22		21		216.37		2022		5		11		21		FV

								5/11/22		22		220		2022		5		11		22		FV

								5/11/22		23		206.01		2022		5		11		23		V

								5/11/22		24		192.93		2022		5		11		24		V

								5/12/22		1		166.04		2022		5		12		1		V

								5/12/22		2		164.99		2022		5		12		2		V

								5/12/22		3		163.98		2022		5		12		3		V

								5/12/22		4		161.11		2022		5		12		4		V

								5/12/22		5		163.02		2022		5		12		5		V

								5/12/22		6		172.42		2022		5		12		6		V

								5/12/22		7		209.78		2022		5		12		7		V

								5/12/22		8		212.97		2022		5		12		8		V

								5/12/22		9		216.06		2022		5		12		9		FV

								5/12/22		10		210		2022		5		12		10		FV

								5/12/22		11		204.22		2022		5		12		11		FV

								5/12/22		12		186.18		2022		5		12		12		FV

								5/12/22		13		175.01		2022		5		12		13		FV

								5/12/22		14		166.04		2022		5		12		14		FV

								5/12/22		15		164.99		2022		5		12		15		FV

								5/12/22		16		163.98		2022		5		12		16		FV

								5/12/22		17		163.98		2022		5		12		17		FV

								5/12/22		18		165.68		2022		5		12		18		FV

								5/12/22		19		186.18		2022		5		12		19		FV

								5/12/22		20		200.01		2022		5		12		20		FV

								5/12/22		21		212.97		2022		5		12		21		FV

								5/12/22		22		227.49		2022		5		12		22		FV

								5/12/22		23		224.32		2022		5		12		23		V

								5/12/22		24		212.97		2022		5		12		24		V

								5/13/22		1		210		2022		5		13		1		V

								5/13/22		2		202.71		2022		5		13		2		V

								5/13/22		3		189		2022		5		13		3		V

								5/13/22		4		177.01		2022		5		13		4		V

								5/13/22		5		185		2022		5		13		5		V

								5/13/22		6		203.2		2022		5		13		6		V

								5/13/22		7		226.93		2022		5		13		7		V

								5/13/22		8		233.66		2022		5		13		8		V

								5/13/22		9		238		2022		5		13		9		FV

								5/13/22		10		225.1		2022		5		13		10		FV

								5/13/22		11		207.46		2022		5		13		11		FV

								5/13/22		12		201.1		2022		5		13		12		FV

								5/13/22		13		195.18		2022		5		13		13		FV

								5/13/22		14		187.55		2022		5		13		14		FV

								5/13/22		15		167		2022		5		13		15		FV

								5/13/22		16		165.5		2022		5		13		16		FV

								5/13/22		17		166		2022		5		13		17		FV

								5/13/22		18		164.99		2022		5		13		18		FV

								5/13/22		19		195.18		2022		5		13		19		FV

								5/13/22		20		220		2022		5		13		20		FV

								5/13/22		21		227.22		2022		5		13		21		FV

								5/13/22		22		229		2022		5		13		22		FV

								5/13/22		23		223.95		2022		5		13		23		V

								5/13/22		24		221.95		2022		5		13		24		V

								5/14/22		1		219.74		2022		5		14		1		V

								5/14/22		2		219.42		2022		5		14		2		V

								5/14/22		3		211.55		2022		5		14		3		V

								5/14/22		4		214.92		2022		5		14		4		V

								5/14/22		5		202		2022		5		14		5		V

								5/14/22		6		196		2022		5		14		6		V

								5/14/22		7		202.01		2022		5		14		7		V

								5/14/22		8		194.3		2022		5		14		8		V

								5/14/22		9		184.94		2022		5		14		9		FV

								5/14/22		10		164.99		2022		5		14		10		FV

								5/14/22		11		161.6		2022		5		14		11		FV

								5/14/22		12		160.77		2022		5		14		12		FV

								5/14/22		13		159.83		2022		5		14		13		FV

								5/14/22		14		143.72		2022		5		14		14		FV

								5/14/22		15		138.5		2022		5		14		15		FV

								5/14/22		16		136.59		2022		5		14		16		FV

								5/14/22		17		147.92		2022		5		14		17		FV

								5/14/22		18		162.02		2022		5		14		18		FV

								5/14/22		19		206.38		2022		5		14		19		FV

								5/14/22		20		225		2022		5		14		20		FV

								5/14/22		21		240.04		2022		5		14		21		FV

								5/14/22		22		241.87		2022		5		14		22		FV

								5/14/22		23		239		2022		5		14		23		V

								5/14/22		24		224.15		2022		5		14		24		V

								5/15/22		1		214.91		2022		5		15		1		V

								5/15/22		2		196.35		2022		5		15		2		V

								5/15/22		3		185.43		2022		5		15		3		V

								5/15/22		4		174.15		2022		5		15		4		V

								5/15/22		5		170.17		2022		5		15		5		V

								5/15/22		6		170.25		2022		5		15		6		V

								5/15/22		7		162.92		2022		5		15		7		V

								5/15/22		8		158.57		2022		5		15		8		V

								5/15/22		9		154.98		2022		5		15		9		FV

								5/15/22		10		110.6		2022		5		15		10		FV

								5/15/22		11		95.98		2022		5		15		11		FV

								5/15/22		12		90		2022		5		15		12		FV

								5/15/22		13		75		2022		5		15		13		FV

								5/15/22		14		45.35		2022		5		15		14		FV

								5/15/22		15		15		2022		5		15		15		FV

								5/15/22		16		1.03		2022		5		15		16		FV

								5/15/22		17		1.03		2022		5		15		17		FV

								5/15/22		18		1.17		2022		5		15		18		FV

								5/15/22		19		10.09		2022		5		15		19		FV

								5/15/22		20		155.99		2022		5		15		20		FV

								5/15/22		21		218.26		2022		5		15		21		FV

								5/15/22		22		226.18		2022		5		15		22		FV

								5/15/22		23		219.57		2022		5		15		23		V

								5/15/22		24		200.5		2022		5		15		24		V

								5/16/22		1		180.18		2022		5		16		1		V

								5/16/22		2		169.06		2022		5		16		2		V

								5/16/22		3		169.13		2022		5		16		3		V

								5/16/22		4		169.89		2022		5		16		4		V

								5/16/22		5		169.53		2022		5		16		5		V

								5/16/22		6		182.04		2022		5		16		6		V

								5/16/22		7		229.95		2022		5		16		7		V

								5/16/22		8		234		2022		5		16		8		V

								5/16/22		9		240		2022		5		16		9		FV

								5/16/22		10		230.32		2022		5		16		10		FV

								5/16/22		11		210.62		2022		5		16		11		FV

								5/16/22		12		186.31		2022		5		16		12		FV

								5/16/22		13		180.05		2022		5		16		13		FV

								5/16/22		14		169		2022		5		16		14		FV

								5/16/22		15		160.7		2022		5		16		15		FV

								5/16/22		16		160.32		2022		5		16		16		FV

								5/16/22		17		160.5		2022		5		16		17		FV

								5/16/22		18		160.99		2022		5		16		18		FV

								5/16/22		19		163.9		2022		5		16		19		FV

								5/16/22		20		200		2022		5		16		20		FV

								5/16/22		21		229.74		2022		5		16		21		FV

								5/16/22		22		247.03		2022		5		16		22		FV

								5/16/22		23		238.55		2022		5		16		23		V

								5/16/22		24		229.74		2022		5		16		24		V

								5/17/22		1		203.39		2022		5		17		1		V

								5/17/22		2		195.94		2022		5		17		2		V

								5/17/22		3		189.1		2022		5		17		3		V

								5/17/22		4		185.05		2022		5		17		4		V

								5/17/22		5		189.2		2022		5		17		5		V

								5/17/22		6		202.24		2022		5		17		6		V

								5/17/22		7		227		2022		5		17		7		V

								5/17/22		8		237		2022		5		17		8		V

								5/17/22		9		228.85		2022		5		17		9		FV

								5/17/22		10		209.89		2022		5		17		10		FV

								5/17/22		11		179.89		2022		5		17		11		FV

								5/17/22		12		162.04		2022		5		17		12		FV

								5/17/22		13		161.58		2022		5		17		13		FV

								5/17/22		14		161.57		2022		5		17		14		FV

								5/17/22		15		160.99		2022		5		17		15		FV

								5/17/22		16		161		2022		5		17		16		FV

								5/17/22		17		161.6		2022		5		17		17		FV

								5/17/22		18		169		2022		5		17		18		FV

								5/17/22		19		186.56		2022		5		17		19		FV

								5/17/22		20		222		2022		5		17		20		FV

								5/17/22		21		245.39		2022		5		17		21		FV

								5/17/22		22		265.88		2022		5		17		22		FV

								5/17/22		23		245.46		2022		5		17		23		V

								5/17/22		24		233.95		2022		5		17		24		V

								5/18/22		1		206.47		2022		5		18		1		V

								5/18/22		2		187.89		2022		5		18		2		V

								5/18/22		3		180.01		2022		5		18		3		V

								5/18/22		4		176.41		2022		5		18		4		V

								5/18/22		5		173.79		2022		5		18		5		V

								5/18/22		6		179.61		2022		5		18		6		V

								5/18/22		7		219.95		2022		5		18		7		V

								5/18/22		8		235		2022		5		18		8		V

								5/18/22		9		230		2022		5		18		9		FV

								5/18/22		10		218.81		2022		5		18		10		FV

								5/18/22		11		206.05		2022		5		18		11		FV

								5/18/22		12		173.79		2022		5		18		12		FV

								5/18/22		13		170.71		2022		5		18		13		FV

								5/18/22		14		167.3		2022		5		18		14		FV

								5/18/22		15		165.04		2022		5		18		15		FV

								5/18/22		16		167.28		2022		5		18		16		FV

								5/18/22		17		168.28		2022		5		18		17		FV

								5/18/22		18		171.71		2022		5		18		18		FV

								5/18/22		19		179.94		2022		5		18		19		FV

								5/18/22		20		212.45		2022		5		18		20		FV

								5/18/22		21		228.27		2022		5		18		21		FV

								5/18/22		22		237.72		2022		5		18		22		FV

								5/18/22		23		225.73		2022		5		18		23		V

								5/18/22		24		194.47		2022		5		18		24		V

								5/19/22		1		196.96		2022		5		19		1		V

								5/19/22		2		185.01		2022		5		19		2		V

								5/19/22		3		179.94		2022		5		19		3		V

								5/19/22		4		176.27		2022		5		19		4		V

								5/19/22		5		177.98		2022		5		19		5		V

								5/19/22		6		185.06		2022		5		19		6		V

								5/19/22		7		222.33		2022		5		19		7		V

								5/19/22		8		235.7		2022		5		19		8		FV

								5/19/22		9		230.01		2022		5		19		9		FV

								5/19/22		10		215.94		2022		5		19		10		FV

								5/19/22		11		198.22		2022		5		19		11		FV

								5/19/22		12		171.59		2022		5		19		12		FV

								5/19/22		13		167.02		2022		5		19		13		FV

								5/19/22		14		163.7		2022		5		19		14		FV

								5/19/22		15		161.18		2022		5		19		15		FV

								5/19/22		16		157.14		2022		5		19		16		FV

								5/19/22		17		157.14		2022		5		19		17		FV

								5/19/22		18		162.1		2022		5		19		18		FV

								5/19/22		19		164.54		2022		5		19		19		FV

								5/19/22		20		182		2022		5		19		20		FV

								5/19/22		21		220.43		2022		5		19		21		FV

								5/19/22		22		236.21		2022		5		19		22		V

								5/19/22		23		226.03		2022		5		19		23		V

								5/19/22		24		213.31		2022		5		19		24		V

								5/20/22		1		211.1		2022		5		20		1		V

								5/20/22		2		195.98		2022		5		20		2		V

								5/20/22		3		189.56		2022		5		20		3		V

								5/20/22		4		188		2022		5		20		4		V

								5/20/22		5		189.56		2022		5		20		5		V

								5/20/22		6		208.62		2022		5		20		6		V

								5/20/22		7		226.51		2022		5		20		7		V

								5/20/22		8		230.05		2022		5		20		8		FV

								5/20/22		9		230.72		2022		5		20		9		FV

								5/20/22		10		224		2022		5		20		10		FV

								5/20/22		11		204.97		2022		5		20		11		FV

								5/20/22		12		200.28		2022		5		20		12		FV

								5/20/22		13		195		2022		5		20		13		FV

								5/20/22		14		190.07		2022		5		20		14		FV

								5/20/22		15		180.18		2022		5		20		15		FV

								5/20/22		16		174		2022		5		20		16		FV

								5/20/22		17		180.18		2022		5		20		17		FV

								5/20/22		18		190		2022		5		20		18		FV

								5/20/22		19		214.92		2022		5		20		19		FV

								5/20/22		20		225.63		2022		5		20		20		FV

								5/20/22		21		226.87		2022		5		20		21		FV

								5/20/22		22		218.03		2022		5		20		22		V

								5/20/22		23		205.27		2022		5		20		23		V

								5/20/22		24		190.17		2022		5		20		24		V

								5/21/22		1		180		2022		5		21		1		V

								5/21/22		2		169.27		2022		5		21		2		V

								5/21/22		3		169.26		2022		5		21		3		V

								5/21/22		4		165.87		2022		5		21		4		V

								5/21/22		5		164.84		2022		5		21		5		V

								5/21/22		6		164.94		2022		5		21		6		V

								5/21/22		7		164.84		2022		5		21		7		V

								5/21/22		8		164.85		2022		5		21		8		FV

								5/21/22		9		166.54		2022		5		21		9		FV

								5/21/22		10		172.97		2022		5		21		10		FV

								5/21/22		11		178.82		2022		5		21		11		FV

								5/21/22		12		174.89		2022		5		21		12		FV

								5/21/22		13		170.57		2022		5		21		13		FV

								5/21/22		14		167.45		2022		5		21		14		FV

								5/21/22		15		164.67		2022		5		21		15		FV

								5/21/22		16		161.55		2022		5		21		16		FV

								5/21/22		17		159.33		2022		5		21		17		FV

								5/21/22		18		164.84		2022		5		21		18		FV

								5/21/22		19		171.58		2022		5		21		19		FV

								5/21/22		20		201		2022		5		21		20		FV

								5/21/22		21		219.32		2022		5		21		21		FV

								5/21/22		22		228.11		2022		5		21		22		V

								5/21/22		23		227.05		2022		5		21		23		V

								5/21/22		24		216.42		2022		5		21		24		V

								5/22/22		1		214.57		2022		5		22		1		V

								5/22/22		2		179.4		2022		5		22		2		V

								5/22/22		3		172.5		2022		5		22		3		V

								5/22/22		4		172.24		2022		5		22		4		V

								5/22/22		5		172.21		2022		5		22		5		V

								5/22/22		6		174.65		2022		5		22		6		V

								5/22/22		7		180.18		2022		5		22		7		V

								5/22/22		8		180.18		2022		5		22		8		FV

								5/22/22		9		180.01		2022		5		22		9		FV

								5/22/22		10		169.47		2022		5		22		10		FV

								5/22/22		11		165.49		2022		5		22		11		FV

								5/22/22		12		160		2022		5		22		12		FV

								5/22/22		13		149.01		2022		5		22		13		FV

								5/22/22		14		141.98		2022		5		22		14		FV

								5/22/22		15		101.4		2022		5		22		15		FV

								5/22/22		16		103.7		2022		5		22		16		FV

								5/22/22		17		133.19		2022		5		22		17		FV

								5/22/22		18		141.98		2022		5		22		18		FV

								5/22/22		19		149.9		2022		5		22		19		FV

								5/22/22		20		166.54		2022		5		22		20		FV

								5/22/22		21		220.43		2022		5		22		21		FV

								5/22/22		22		227.9		2022		5		22		22		V

								5/22/22		23		220.43		2022		5		22		23		V

								5/22/22		24		216.11		2022		5		22		24		V

								5/23/22		1		197.01		2022		5		23		1		V

								5/23/22		2		180.18		2022		5		23		2		V

								5/23/22		3		171.55		2022		5		23		3		V

								5/23/22		4		171.54		2022		5		23		4		V

								5/23/22		5		171.49		2022		5		23		5		V

								5/23/22		6		172.54		2022		5		23		6		V

								5/23/22		7		202.7		2022		5		23		7		V

								5/23/22		8		224.96		2022		5		23		8		FV

								5/23/22		9		230.02		2022		5		23		9		FV

								5/23/22		10		220.97		2022		5		23		10		FV

								5/23/22		11		217.19		2022		5		23		11		FV

								5/23/22		12		202.68		2022		5		23		12		FV

								5/23/22		13		188.88		2022		5		23		13		FV

								5/23/22		14		187.91		2022		5		23		14		FV

								5/23/22		15		177		2022		5		23		15		FV

								5/23/22		16		177.68		2022		5		23		16		FV

								5/23/22		17		175.01		2022		5		23		17		FV

								5/23/22		18		180.18		2022		5		23		18		FV

								5/23/22		19		180.18		2022		5		23		19		FV

								5/23/22		20		214.94		2022		5		23		20		FV

								5/23/22		21		210.07		2022		5		23		21		FV

								5/23/22		22		215		2022		5		23		22		V

								5/23/22		23		210.01		2022		5		23		23		V

								5/23/22		24		180.18		2022		5		23		24		V

								5/24/22		1		173		2022		5		24		1		V

								5/24/22		2		165.76		2022		5		24		2		V

								5/24/22		3		166		2022		5		24		3		V

								5/24/22		4		168.27		2022		5		24		4		V

								5/24/22		5		170.57		2022		5		24		5		V

								5/24/22		6		182		2022		5		24		6		V

								5/24/22		7		201.4		2022		5		24		7		V

								5/24/22		8		210.29		2022		5		24		8		FV

								5/24/22		9		212		2022		5		24		9		FV

								5/24/22		10		193		2022		5		24		10		FV

								5/24/22		11		180.18		2022		5		24		11		FV

								5/24/22		12		169.47		2022		5		24		12		FV

								5/24/22		13		180.18		2022		5		24		13		FV

								5/24/22		14		169.47		2022		5		24		14		FV

								5/24/22		15		162.04		2022		5		24		15		FV

								5/24/22		16		160.94		2022		5		24		16		FV

								5/24/22		17		159.22		2022		5		24		17		FV

								5/24/22		18		160.01		2022		5		24		18		FV

								5/24/22		19		160.01		2022		5		24		19		FV

								5/24/22		20		162.54		2022		5		24		20		FV

								5/24/22		21		194.3		2022		5		24		21		FV

								5/24/22		22		220.3		2022		5		24		22		V

								5/24/22		23		211.91		2022		5		24		23		V

								5/24/22		24		187.4		2022		5		24		24		V

								5/25/22		1		190.73		2022		5		25		1		V

								5/25/22		2		180.06		2022		5		25		2		V

								5/25/22		3		170.51		2022		5		25		3		V

								5/25/22		4		167.92		2022		5		25		4		V

								5/25/22		5		169.9		2022		5		25		5		V

								5/25/22		6		178.14		2022		5		25		6		V

								5/25/22		7		211.11		2022		5		25		7		V

								5/25/22		8		227.98		2022		5		25		8		FV

								5/25/22		9		222.55		2022		5		25		9		FV

								5/25/22		10		209		2022		5		25		10		FV

								5/25/22		11		184		2022		5		25		11		FV

								5/25/22		12		167.1		2022		5		25		12		FV

								5/25/22		13		180.18		2022		5		25		13		FV

								5/25/22		14		180.18		2022		5		25		14		FV

								5/25/22		15		157.55		2022		5		25		15		FV

								5/25/22		16		156.94		2022		5		25		16		FV

								5/25/22		17		155		2022		5		25		17		FV

								5/25/22		18		156		2022		5		25		18		FV

								5/25/22		19		165.44		2022		5		25		19		FV

								5/25/22		20		185		2022		5		25		20		FV

								5/25/22		21		208.46		2022		5		25		21		FV

								5/25/22		22		214		2022		5		25		22		V

								5/25/22		23		204.61		2022		5		25		23		V

								5/25/22		24		187.4		2022		5		25		24		V

								5/26/22		1		182.9		2022		5		26		1		V

								5/26/22		2		171.5		2022		5		26		2		V

								5/26/22		3		160.01		2022		5		26		3		V

								5/26/22		4		150.55		2022		5		26		4		V

								5/26/22		5		150.54		2022		5		26		5		V

								5/26/22		6		153.5		2022		5		26		6		V

								5/26/22		7		180		2022		5		26		7		V

								5/26/22		8		195.05		2022		5		26		8		FV

								5/26/22		9		189.88		2022		5		26		9		FV

								5/26/22		10		163.44		2022		5		26		10		FV

								5/26/22		11		162.48		2022		5		26		11		FV

								5/26/22		12		163.06		2022		5		26		12		FV

								5/26/22		13		163.79		2022		5		26		13		FV

								5/26/22		14		155		2022		5		26		14		FV

								5/26/22		15		154.99		2022		5		26		15		FV

								5/26/22		16		152.5		2022		5		26		16		FV

								5/26/22		17		154.38		2022		5		26		17		FV

								5/26/22		18		161.07		2022		5		26		18		FV

								5/26/22		19		162.08		2022		5		26		19		FV

								5/26/22		20		194.85		2022		5		26		20		FV

								5/26/22		21		199.8		2022		5		26		21		FV

								5/26/22		22		218		2022		5		26		22		V

								5/26/22		23		210		2022		5		26		23		V

								5/26/22		24		209.55		2022		5		26		24		V

								5/27/22		1		175.01		2022		5		27		1		V

								5/27/22		2		150.2		2022		5		27		2		V

								5/27/22		3		146.49		2022		5		27		3		V

								5/27/22		4		146.04		2022		5		27		4		V

								5/27/22		5		146.04		2022		5		27		5		V

								5/27/22		6		147.54		2022		5		27		6		V

								5/27/22		7		174.75		2022		5		27		7		V

								5/27/22		8		189		2022		5		27		8		FV

								5/27/22		9		195.94		2022		5		27		9		FV

								5/27/22		10		185.28		2022		5		27		10		FV

								5/27/22		11		166.1		2022		5		27		11		FV

								5/27/22		12		168.92		2022		5		27		12		FV

								5/27/22		13		164.23		2022		5		27		13		FV

								5/27/22		14		163.29		2022		5		27		14		FV

								5/27/22		15		159.33		2022		5		27		15		FV

								5/27/22		16		150		2022		5		27		16		FV

								5/27/22		17		147.54		2022		5		27		17		FV

								5/27/22		18		146.54		2022		5		27		18		FV

								5/27/22		19		147.54		2022		5		27		19		FV

								5/27/22		20		168.5		2022		5		27		20		FV

								5/27/22		21		199.8		2022		5		27		21		FV

								5/27/22		22		214.57		2022		5		27		22		V

								5/27/22		23		203.29		2022		5		27		23		V

								5/27/22		24		189		2022		5		27		24		V

								5/28/22		1		169.11		2022		5		28		1		V

								5/28/22		2		151.53		2022		5		28		2		V

								5/28/22		3		158.68		2022		5		28		3		V

								5/28/22		4		148.5		2022		5		28		4		V

								5/28/22		5		151		2022		5		28		5		V

								5/28/22		6		160.83		2022		5		28		6		V

								5/28/22		7		176.56		2022		5		28		7		V

								5/28/22		8		177.89		2022		5		28		8		FV

								5/28/22		9		171.01		2022		5		28		9		FV

								5/28/22		10		152.67		2022		5		28		10		FV

								5/28/22		11		144.56		2022		5		28		11		FV

								5/28/22		12		145.01		2022		5		28		12		FV

								5/28/22		13		148.5		2022		5		28		13		FV

								5/28/22		14		144		2022		5		28		14		FV

								5/28/22		15		141.7		2022		5		28		15		FV

								5/28/22		16		138.46		2022		5		28		16		FV

								5/28/22		17		126.04		2022		5		28		17		FV

								5/28/22		18		130		2022		5		28		18		FV

								5/28/22		19		143.5		2022		5		28		19		FV

								5/28/22		20		161.65		2022		5		28		20		FV

								5/28/22		21		209		2022		5		28		21		FV

								5/28/22		22		227.98		2022		5		28		22		V

								5/28/22		23		215		2022		5		28		23		V

								5/28/22		24		200.86		2022		5		28		24		V

								5/29/22		1		183.13		2022		5		29		1		V

								5/29/22		2		179		2022		5		29		2		V

								5/29/22		3		159.8		2022		5		29		3		V

								5/29/22		4		154.07		2022		5		29		4		V

								5/29/22		5		151		2022		5		29		5		V

								5/29/22		6		161.01		2022		5		29		6		V

								5/29/22		7		175.75		2022		5		29		7		V

								5/29/22		8		160		2022		5		29		8		FV

								5/29/22		9		144		2022		5		29		9		FV

								5/29/22		10		140.08		2022		5		29		10		FV

								5/29/22		11		140		2022		5		29		11		FV

								5/29/22		12		145.06		2022		5		29		12		FV

								5/29/22		13		141		2022		5		29		13		FV

								5/29/22		14		133.49		2022		5		29		14		FV

								5/29/22		15		123.78		2022		5		29		15		FV

								5/29/22		16		121.59		2022		5		29		16		FV

								5/29/22		17		120		2022		5		29		17		FV

								5/29/22		18		139.54		2022		5		29		18		FV

								5/29/22		19		146		2022		5		29		19		FV

								5/29/22		20		183.02		2022		5		29		20		FV

								5/29/22		21		214.94		2022		5		29		21		FV

								5/29/22		22		224.97		2022		5		29		22		V

								5/29/22		23		228.03		2022		5		29		23		V

								5/29/22		24		214.96		2022		5		29		24		V

								5/30/22		1		203.9		2022		5		30		1		V

								5/30/22		2		198.96		2022		5		30		2		V

								5/30/22		3		192.65		2022		5		30		3		V

								5/30/22		4		190.69		2022		5		30		4		V

								5/30/22		5		188.59		2022		5		30		5		V

								5/30/22		6		195.74		2022		5		30		6		V

								5/30/22		7		230.68		2022		5		30		7		V

								5/30/22		8		231.07		2022		5		30		8		FV

								5/30/22		9		227.98		2022		5		30		9		FV

								5/30/22		10		215.39		2022		5		30		10		FV

								5/30/22		11		210.05		2022		5		30		11		FV

								5/30/22		12		198.59		2022		5		30		12		FV

								5/30/22		13		198.4		2022		5		30		13		FV

								5/30/22		14		191.62		2022		5		30		14		FV

								5/30/22		15		188.59		2022		5		30		15		FV

								5/30/22		16		180		2022		5		30		16		FV

								5/30/22		17		169		2022		5		30		17		FV

								5/30/22		18		183.98		2022		5		30		18		FV

								5/30/22		19		190.99		2022		5		30		19		FV

								5/30/22		20		212.6		2022		5		30		20		FV

								5/30/22		21		238		2022		5		30		21		FV

								5/30/22		22		250.2		2022		5		30		22		V

								5/30/22		23		243.68		2022		5		30		23		V

								5/30/22		24		227.5		2022		5		30		24		V

								5/31/22		1		225		2022		5		31		1		V

								5/31/22		2		216.34		2022		5		31		2		V

								5/31/22		3		213.57		2022		5		31		3		V

								5/31/22		4		213.57		2022		5		31		4		V

								5/31/22		5		212		2022		5		31		5		V

								5/31/22		6		210.6		2022		5		31		6		V

								5/31/22		7		228.68		2022		5		31		7		V

								5/31/22		8		247.77		2022		5		31		8		FV

								5/31/22		9		243.14		2022		5		31		9		FV

								5/31/22		10		225.9		2022		5		31		10		FV

								5/31/22		11		210.12		2022		5		31		11		FV

								5/31/22		12		201.43		2022		5		31		12		FV

								5/31/22		13		193.09		2022		5		31		13		FV

								5/31/22		14		184.07		2022		5		31		14		FV

								5/31/22		15		190.14		2022		5		31		15		FV

								5/31/22		16		180.18		2022		5		31		16		FV

								5/31/22		17		180.18		2022		5		31		17		FV

								5/31/22		18		185		2022		5		31		18		FV

								5/31/22		19		195.44		2022		5		31		19		FV

								5/31/22		20		220		2022		5		31		20		FV

								5/31/22		21		240		2022		5		31		21		FV

								5/31/22		22		247.51		2022		5		31		22		V

								5/31/22		23		240.01		2022		5		31		23		V

								5/31/22		24		227.98		2022		5		31		24		V

								6/1/22		1		222		2022		6		1		1		V

								6/1/22		2		212.59		2022		6		1		2		V

								6/1/22		3		205		2022		6		1		3		V

								6/1/22		4		198.95		2022		6		1		4		V

								6/1/22		5		195		2022		6		1		5		V

								6/1/22		6		198.95		2022		6		1		6		V

								6/1/22		7		230		2022		6		1		7		V

								6/1/22		8		249.68		2022		6		1		8		FV

								6/1/22		9		246.36		2022		6		1		9		FV

								6/1/22		10		228.82		2022		6		1		10		FV

								6/1/22		11		211.8		2022		6		1		11		FV

								6/1/22		12		205.58		2022		6		1		12		FV

								6/1/22		13		195.99		2022		6		1		13		FV

								6/1/22		14		180		2022		6		1		14		FV

								6/1/22		15		175.5		2022		6		1		15		FV

								6/1/22		16		173		2022		6		1		16		FV

								6/1/22		17		171.1		2022		6		1		17		FV

								6/1/22		18		174		2022		6		1		18		FV

								6/1/22		19		177.93		2022		6		1		19		FV

								6/1/22		20		205.67		2022		6		1		20		FV

								6/1/22		21		247.81		2022		6		1		21		FV

								6/1/22		22		262.6		2022		6		1		22		V

								6/1/22		23		250		2022		6		1		23		V

								6/1/22		24		232.55		2022		6		1		24		V

								6/2/22		1		241.89		2022		6		2		1		V

								6/2/22		2		238.97		2022		6		2		2		V

								6/2/22		3		228.51		2022		6		2		3		V

								6/2/22		4		228.41		2022		6		2		4		V

								6/2/22		5		221.55		2022		6		2		5		V

								6/2/22		6		223		2022		6		2		6		V

								6/2/22		7		236.95		2022		6		2		7		V

								6/2/22		8		241.89		2022		6		2		8		V

								6/2/22		9		236.75		2022		6		2		9		FV

								6/2/22		10		198.8		2022		6		2		10		FV

								6/2/22		11		180.18		2022		6		2		11		FV

								6/2/22		12		179.94		2022		6		2		12		FV

								6/2/22		13		179.93		2022		6		2		13		FV

								6/2/22		14		174.91		2022		6		2		14		FV

								6/2/22		15		172		2022		6		2		15		FV

								6/2/22		16		171.85		2022		6		2		16		FV

								6/2/22		17		176.23		2022		6		2		17		FV

								6/2/22		18		181.06		2022		6		2		18		FV

								6/2/22		19		217.65		2022		6		2		19		FV

								6/2/22		20		230.65		2022		6		2		20		FV

								6/2/22		21		238.97		2022		6		2		21		FV

								6/2/22		22		256.46		2022		6		2		22		FV

								6/2/22		23		255.01		2022		6		2		23		V

								6/2/22		24		242.15		2022		6		2		24		V

								6/3/22		1		238.02		2022		6		3		1		V

								6/3/22		2		232		2022		6		3		2		V

								6/3/22		3		228		2022		6		3		3		V

								6/3/22		4		227.98		2022		6		3		4		V

								6/3/22		5		219.04		2022		6		3		5		V

								6/3/22		6		221.5		2022		6		3		6		V

								6/3/22		7		232		2022		6		3		7		V

								6/3/22		8		238.02		2022		6		3		8		V

								6/3/22		9		238.02		2022		6		3		9		FV

								6/3/22		10		230		2022		6		3		10		FV

								6/3/22		11		220		2022		6		3		11		FV

								6/3/22		12		210		2022		6		3		12		FV

								6/3/22		13		192.52		2022		6		3		13		FV

								6/3/22		14		180.19		2022		6		3		14		FV

								6/3/22		15		172.5		2022		6		3		15		FV

								6/3/22		16		172.44		2022		6		3		16		FV

								6/3/22		17		176		2022		6		3		17		FV

								6/3/22		18		180		2022		6		3		18		FV

								6/3/22		19		192.02		2022		6		3		19		FV

								6/3/22		20		211.19		2022		6		3		20		FV

								6/3/22		21		221.83		2022		6		3		21		FV

								6/3/22		22		236.92		2022		6		3		22		FV

								6/3/22		23		240		2022		6		3		23		V

								6/3/22		24		237.91		2022		6		3		24		V

								6/4/22		1		238.02		2022		6		4		1		V

								6/4/22		2		237.91		2022		6		4		2		V

								6/4/22		3		221.38		2022		6		4		3		V

								6/4/22		4		216.58		2022		6		4		4		V

								6/4/22		5		209.78		2022		6		4		5		V

								6/4/22		6		216.07		2022		6		4		6		V

								6/4/22		7		216.07		2022		6		4		7		V

								6/4/22		8		224.59		2022		6		4		8		V

								6/4/22		9		210.19		2022		6		4		9		FV

								6/4/22		10		197.4		2022		6		4		10		FV

								6/4/22		11		197.1		2022		6		4		11		FV

								6/4/22		12		190.5		2022		6		4		12		FV

								6/4/22		13		182.33		2022		6		4		13		FV

								6/4/22		14		178.37		2022		6		4		14		FV

								6/4/22		15		171		2022		6		4		15		FV

								6/4/22		16		158.2		2022		6		4		16		FV

								6/4/22		17		155.6		2022		6		4		17		FV

								6/4/22		18		160.9		2022		6		4		18		FV

								6/4/22		19		177.4		2022		6		4		19		FV

								6/4/22		20		197.71		2022		6		4		20		FV

								6/4/22		21		209.24		2022		6		4		21		FV

								6/4/22		22		241.5		2022		6		4		22		FV

								6/4/22		23		245.86		2022		6		4		23		V

								6/4/22		24		238.97		2022		6		4		24		V

								6/5/22		1		233.57		2022		6		5		1		V

								6/5/22		2		218		2022		6		5		2		V

								6/5/22		3		211		2022		6		5		3		V

								6/5/22		4		214.6		2022		6		5		4		V

								6/5/22		5		209.99		2022		6		5		5		V

								6/5/22		6		214.5		2022		6		5		6		V

								6/5/22		7		213		2022		6		5		7		V

								6/5/22		8		207.23		2022		6		5		8		V

								6/5/22		9		185.7		2022		6		5		9		FV

								6/5/22		10		169.76		2022		6		5		10		FV

								6/5/22		11		166.55		2022		6		5		11		FV

								6/5/22		12		166.55		2022		6		5		12		FV

								6/5/22		13		166		2022		6		5		13		FV

								6/5/22		14		166.55		2022		6		5		14		FV

								6/5/22		15		164.99		2022		6		5		15		FV

								6/5/22		16		161.4		2022		6		5		16		FV

								6/5/22		17		160		2022		6		5		17		FV

								6/5/22		18		160		2022		6		5		18		FV

								6/5/22		19		163.55		2022		6		5		19		FV

								6/5/22		20		169.76		2022		6		5		20		FV

								6/5/22		21		210		2022		6		5		21		FV

								6/5/22		22		241.89		2022		6		5		22		FV

								6/5/22		23		245		2022		6		5		23		V

								6/5/22		24		236		2022		6		5		24		V

								6/6/22		1		215.27		2022		6		6		1		V

								6/6/22		2		198.69		2022		6		6		2		V

								6/6/22		3		188.3		2022		6		6		3		V

								6/6/22		4		187.4		2022		6		6		4		V

								6/6/22		5		185.7		2022		6		6		5		V

								6/6/22		6		188.3		2022		6		6		6		V

								6/6/22		7		215.27		2022		6		6		7		V

								6/6/22		8		225		2022		6		6		8		V

								6/6/22		9		215.58		2022		6		6		9		FV

								6/6/22		10		190.99		2022		6		6		10		FV

								6/6/22		11		185.7		2022		6		6		11		FV

								6/6/22		12		180.5		2022		6		6		12		FV

								6/6/22		13		175.75		2022		6		6		13		FV

								6/6/22		14		174		2022		6		6		14		FV

								6/6/22		15		175.75		2022		6		6		15		FV

								6/6/22		16		171.25		2022		6		6		16		FV

								6/6/22		17		169		2022		6		6		17		FV

								6/6/22		18		168.05		2022		6		6		18		FV

								6/6/22		19		169.55		2022		6		6		19		FV

								6/6/22		20		200		2022		6		6		20		FV

								6/6/22		21		214.97		2022		6		6		21		FV

								6/6/22		22		235.8		2022		6		6		22		FV

								6/6/22		23		233.78		2022		6		6		23		V

								6/6/22		24		214		2022		6		6		24		V

								6/7/22		1		207.62		2022		6		7		1		V

								6/7/22		2		190.9		2022		6		7		2		V

								6/7/22		3		179.27		2022		6		7		3		V

								6/7/22		4		176		2022		6		7		4		V

								6/7/22		5		174.75		2022		6		7		5		V

								6/7/22		6		174.75		2022		6		7		6		V

								6/7/22		7		175.7		2022		6		7		7		V

								6/7/22		8		216.93		2022		6		7		8		V

								6/7/22		9		220.12		2022		6		7		9		FV

								6/7/22		10		210.99		2022		6		7		10		FV

								6/7/22		11		196.95		2022		6		7		11		FV

								6/7/22		12		196.65		2022		6		7		12		FV

								6/7/22		13		195.96		2022		6		7		13		FV

								6/7/22		14		185		2022		6		7		14		FV

								6/7/22		15		173.8		2022		6		7		15		FV

								6/7/22		16		164.99		2022		6		7		16		FV

								6/7/22		17		164.07		2022		6		7		17		FV

								6/7/22		18		173.1		2022		6		7		18		FV

								6/7/22		19		178.3		2022		6		7		19		FV

								6/7/22		20		196.34		2022		6		7		20		FV

								6/7/22		21		227.46		2022		6		7		21		FV

								6/7/22		22		228.81		2022		6		7		22		FV

								6/7/22		23		220.26		2022		6		7		23		V

								6/7/22		24		210.97		2022		6		7		24		V

								6/8/22		1		190.72		2022		6		8		1		V

								6/8/22		2		174.99		2022		6		8		2		V

								6/8/22		3		171.29		2022		6		8		3		V

								6/8/22		4		173.04		2022		6		8		4		V

								6/8/22		5		173.04		2022		6		8		5		V

								6/8/22		6		175.93		2022		6		8		6		V

								6/8/22		7		197.42		2022		6		8		7		V

								6/8/22		8		213.93		2022		6		8		8		FV

								6/8/22		9		215.01		2022		6		8		9		FV

								6/8/22		10		205.29		2022		6		8		10		FV

								6/8/22		11		190.85		2022		6		8		11		FV

								6/8/22		12		189		2022		6		8		12		FV

								6/8/22		13		175.93		2022		6		8		13		FV

								6/8/22		14		170.03		2022		6		8		14		FV

								6/8/22		15		163.54		2022		6		8		15		FV

								6/8/22		16		160.54		2022		6		8		16		FV

								6/8/22		17		160.23		2022		6		8		17		FV

								6/8/22		18		162.04		2022		6		8		18		FV

								6/8/22		19		165.75		2022		6		8		19		FV

								6/8/22		20		187.96		2022		6		8		20		FV

								6/8/22		21		212.36		2022		6		8		21		FV

								6/8/22		22		211.98		2022		6		8		22		V

								6/8/22		23		211		2022		6		8		23		V

								6/8/22		24		198.89		2022		6		8		24		V

								6/9/22		1		189.01		2022		6		9		1		V

								6/9/22		2		170.63		2022		6		9		2		V

								6/9/22		3		165		2022		6		9		3		V

								6/9/22		4		165.38		2022		6		9		4		V

								6/9/22		5		165.57		2022		6		9		5		V

								6/9/22		6		170		2022		6		9		6		V

								6/9/22		7		196.6		2022		6		9		7		V

								6/9/22		8		215.41		2022		6		9		8		FV

								6/9/22		9		215.71		2022		6		9		9		FV

								6/9/22		10		200.63		2022		6		9		10		FV

								6/9/22		11		193.34		2022		6		9		11		FV

								6/9/22		12		185		2022		6		9		12		FV

								6/9/22		13		183.05		2022		6		9		13		FV

								6/9/22		14		174		2022		6		9		14		FV

								6/9/22		15		161.93		2022		6		9		15		FV

								6/9/22		16		158.5		2022		6		9		16		FV

								6/9/22		17		154.37		2022		6		9		17		FV

								6/9/22		18		156		2022		6		9		18		FV

								6/9/22		19		165.57		2022		6		9		19		FV

								6/9/22		20		186		2022		6		9		20		FV

								6/9/22		21		200.97		2022		6		9		21		FV

								6/9/22		22		210.24		2022		6		9		22		V

								6/9/22		23		209.09		2022		6		9		23		V

								6/9/22		24		192.07		2022		6		9		24		V

								6/10/22		1		196.58		2022		6		10		1		V

								6/10/22		2		176.7		2022		6		10		2		V

								6/10/22		3		169.4		2022		6		10		3		V

								6/10/22		4		168.92		2022		6		10		4		V

								6/10/22		5		169.4		2022		6		10		5		V

								6/10/22		6		188		2022		6		10		6		V

								6/10/22		7		207.91		2022		6		10		7		V

								6/10/22		8		213.76		2022		6		10		8		V

								6/10/22		9		212.84		2022		6		10		9		FV

								6/10/22		10		200		2022		6		10		10		FV

								6/10/22		11		185.85		2022		6		10		11		FV

								6/10/22		12		192		2022		6		10		12		FV

								6/10/22		13		196.48		2022		6		10		13		FV

								6/10/22		14		190.92		2022		6		10		14		FV

								6/10/22		15		182.03		2022		6		10		15		FV

								6/10/22		16		171.8		2022		6		10		16		FV

								6/10/22		17		171.8		2022		6		10		17		FV

								6/10/22		18		196.33		2022		6		10		18		FV

								6/10/22		19		204.81		2022		6		10		19		FV

								6/10/22		20		210.98		2022		6		10		20		FV

								6/10/22		21		220.46		2022		6		10		21		FV

								6/10/22		22		216.9		2022		6		10		22		FV

								6/10/22		23		215.48		2022		6		10		23		V

								6/10/22		24		205.07		2022		6		10		24		V

								6/11/22		1		208.01		2022		6		11		1		V

								6/11/22		2		202.56		2022		6		11		2		V

								6/11/22		3		196.45		2022		6		11		3		V

								6/11/22		4		196.45		2022		6		11		4		V

								6/11/22		5		196.45		2022		6		11		5		V

								6/11/22		6		196.45		2022		6		11		6		V

								6/11/22		7		196.45		2022		6		11		7		V

								6/11/22		8		195.78		2022		6		11		8		V

								6/11/22		9		184.83		2022		6		11		9		FV

								6/11/22		10		172.25		2022		6		11		10		FV

								6/11/22		11		177.55		2022		6		11		11		FV

								6/11/22		12		180		2022		6		11		12		FV

								6/11/22		13		168.48		2022		6		11		13		FV

								6/11/22		14		165.16		2022		6		11		14		FV

								6/11/22		15		164.22		2022		6		11		15		FV

								6/11/22		16		159		2022		6		11		16		FV

								6/11/22		17		166		2022		6		11		17		FV

								6/11/22		18		180.8		2022		6		11		18		FV

								6/11/22		19		173.47		2022		6		11		19		FV

								6/11/22		20		196.39		2022		6		11		20		FV

								6/11/22		21		214		2022		6		11		21		FV

								6/11/22		22		233.22		2022		6		11		22		FV

								6/11/22		23		233.22		2022		6		11		23		V

								6/11/22		24		214.77		2022		6		11		24		V

								6/12/22		1		195		2022		6		12		1		V

								6/12/22		2		184.24		2022		6		12		2		V

								6/12/22		3		175.01		2022		6		12		3		V

								6/12/22		4		167		2022		6		12		4		V

								6/12/22		5		167		2022		6		12		5		V

								6/12/22		6		169.82		2022		6		12		6		V

								6/12/22		7		173.47		2022		6		12		7		V

								6/12/22		8		173.43		2022		6		12		8		V

								6/12/22		9		164.99		2022		6		12		9		FV

								6/12/22		10		157.05		2022		6		12		10		FV

								6/12/22		11		154.3		2022		6		12		11		FV

								6/12/22		12		151.7		2022		6		12		12		FV

								6/12/22		13		146.5		2022		6		12		13		FV

								6/12/22		14		149.1		2022		6		12		14		FV

								6/12/22		15		148		2022		6		12		15		FV

								6/12/22		16		138.7		2022		6		12		16		FV

								6/12/22		17		136.05		2022		6		12		17		FV

								6/12/22		18		146.5		2022		6		12		18		FV

								6/12/22		19		161		2022		6		12		19		FV

								6/12/22		20		185.31		2022		6		12		20		FV

								6/12/22		21		205.98		2022		6		12		21		FV

								6/12/22		22		222.8		2022		6		12		22		FV

								6/12/22		23		225.88		2022		6		12		23		V

								6/12/22		24		219.03		2022		6		12		24		V

								6/13/22		1		198.64		2022		6		13		1		V

								6/13/22		2		180		2022		6		13		2		V

								6/13/22		3		162		2022		6		13		3		V

								6/13/22		4		160.5		2022		6		13		4		V

								6/13/22		5		161.5		2022		6		13		5		V

								6/13/22		6		169.27		2022		6		13		6		V

								6/13/22		7		200.03		2022		6		13		7		V

								6/13/22		8		210.98		2022		6		13		8		V

								6/13/22		9		204.81		2022		6		13		9		FV

								6/13/22		10		200.23		2022		6		13		10		FV

								6/13/22		11		199.62		2022		6		13		11		FV

								6/13/22		12		199.62		2022		6		13		12		FV

								6/13/22		13		203.76		2022		6		13		13		FV

								6/13/22		14		204.02		2022		6		13		14		FV

								6/13/22		15		202.54		2022		6		13		15		FV

								6/13/22		16		197.62		2022		6		13		16		FV

								6/13/22		17		196.73		2022		6		13		17		FV

								6/13/22		18		200.23		2022		6		13		18		FV

								6/13/22		19		204.8		2022		6		13		19		FV

								6/13/22		20		222.12		2022		6		13		20		FV

								6/13/22		21		238.15		2022		6		13		21		FV

								6/13/22		22		238.4		2022		6		13		22		FV

								6/13/22		23		236.12		2022		6		13		23		V

								6/13/22		24		223.13		2022		6		13		24		V

								6/14/22		1		220.1		2022		6		14		1		V

								6/14/22		2		218.8		2022		6		14		2		V

								6/14/22		3		208.06		2022		6		14		3		V

								6/14/22		4		203.87		2022		6		14		4		V

								6/14/22		5		200.16		2022		6		14		5		V

								6/14/22		6		203.87		2022		6		14		6		V

								6/14/22		7		215.22		2022		6		14		7		V

								6/14/22		8		227.88		2022		6		14		8		V

								6/14/22		9		227.84		2022		6		14		9		FV

								6/14/22		10		222.47		2022		6		14		10		FV

								6/14/22		11		216.97		2022		6		14		11		FV

								6/14/22		12		203.56		2022		6		14		12		FV

								6/14/22		13		201.45		2022		6		14		13		FV

								6/14/22		14		201.32		2022		6		14		14		FV

								6/14/22		15		200.58		2022		6		14		15		FV

								6/14/22		16		194		2022		6		14		16		FV

								6/14/22		17		202.56		2022		6		14		17		FV

								6/14/22		18		204.58		2022		6		14		18		FV

								6/14/22		19		209.62		2022		6		14		19		FV

								6/14/22		20		220		2022		6		14		20		FV

								6/14/22		21		237.76		2022		6		14		21		FV

								6/14/22		22		242.27		2022		6		14		22		FV

								6/14/22		23		234.9		2022		6		14		23		V

								6/14/22		24		219.25		2022		6		14		24		V

								6/15/22		1		194.07		2022		6		15		1		V

								6/15/22		2		183.5		2022		6		15		2		V

								6/15/22		3		177.67		2022		6		15		3		V

								6/15/22		4		173.02		2022		6		15		4		V

								6/15/22		5		173.18		2022		6		15		5		V

								6/15/22		6		180.03		2022		6		15		6		V

								6/15/22		7		175.56		2022		6		15		7		V

								6/15/22		8		178.91		2022		6		15		8		V

								6/15/22		9		178.91		2022		6		15		9		FV

								6/15/22		10		165.56		2022		6		15		10		FV

								6/15/22		11		154.85		2022		6		15		11		FV

								6/15/22		12		153.21		2022		6		15		12		FV

								6/15/22		13		154.55		2022		6		15		13		FV

								6/15/22		14		155.4		2022		6		15		14		FV

								6/15/22		15		153		2022		6		15		15		FV

								6/15/22		16		144.17		2022		6		15		16		FV

								6/15/22		17		148		2022		6		15		17		FV

								6/15/22		18		145.99		2022		6		15		18		FV

								6/15/22		19		145		2022		6		15		19		FV

								6/15/22		20		157.07		2022		6		15		20		FV

								6/15/22		21		178.91		2022		6		15		21		FV

								6/15/22		22		180.03		2022		6		15		22		FV

								6/15/22		23		175.56		2022		6		15		23		V

								6/15/22		24		148		2022		6		15		24		V

								6/16/22		1		195.52		2022		6		16		1		V

								6/16/22		2		165.05		2022		6		16		2		V

								6/16/22		3		154		2022		6		16		3		V

								6/16/22		4		151.7		2022		6		16		4		V

								6/16/22		5		152.11		2022		6		16		5		V

								6/16/22		6		162.55		2022		6		16		6		V

								6/16/22		7		163.7		2022		6		16		7		V

								6/16/22		8		186.5		2022		6		16		8		FV

								6/16/22		9		186.5		2022		6		16		9		FV

								6/16/22		10		165.06		2022		6		16		10		FV

								6/16/22		11		162.55		2022		6		16		11		FV

								6/16/22		12		154		2022		6		16		12		FV

								6/16/22		13		154		2022		6		16		13		FV

								6/16/22		14		157.18		2022		6		16		14		FV

								6/16/22		15		150		2022		6		16		15		FV

								6/16/22		16		151.7		2022		6		16		16		FV

								6/16/22		17		152.11		2022		6		16		17		FV

								6/16/22		18		162.55		2022		6		16		18		FV

								6/16/22		19		162.55		2022		6		16		19		FV

								6/16/22		20		193.5		2022		6		16		20		FV

								6/16/22		21		202.37		2022		6		16		21		FV

								6/16/22		22		210.44		2022		6		16		22		V

								6/16/22		23		210.19		2022		6		16		23		V

								6/16/22		24		193.68		2022		6		16		24		V

								6/17/22		1		195.56		2022		6		17		1		V

								6/17/22		2		186.88		2022		6		17		2		V

								6/17/22		3		179.85		2022		6		17		3		V

								6/17/22		4		175.57		2022		6		17		4		V

								6/17/22		5		175.57		2022		6		17		5		V

								6/17/22		6		175.57		2022		6		17		6		V

								6/17/22		7		175.88		2022		6		17		7		V

								6/17/22		8		185.65		2022		6		17		8		FV

								6/17/22		9		181.45		2022		6		17		9		FV

								6/17/22		10		180.03		2022		6		17		10		FV

								6/17/22		11		179.74		2022		6		17		11		FV

								6/17/22		12		175.57		2022		6		17		12		FV

								6/17/22		13		175.57		2022		6		17		13		FV

								6/17/22		14		173.44		2022		6		17		14		FV

								6/17/22		15		160.22		2022		6		17		15		FV

								6/17/22		16		159.81		2022		6		17		16		FV

								6/17/22		17		159.81		2022		6		17		17		FV

								6/17/22		18		160		2022		6		17		18		FV

								6/17/22		19		166.62		2022		6		17		19		FV

								6/17/22		20		180		2022		6		17		20		FV

								6/17/22		21		189.38		2022		6		17		21		FV

								6/17/22		22		196.4		2022		6		17		22		V

								6/17/22		23		196.61		2022		6		17		23		V

								6/17/22		24		184.5		2022		6		17		24		V

								6/18/22		1		226.05		2022		6		18		1		V

								6/18/22		2		194.7		2022		6		18		2		V

								6/18/22		3		180.03		2022		6		18		3		V

								6/18/22		4		175		2022		6		18		4		V

								6/18/22		5		172.72		2022		6		18		5		V

								6/18/22		6		170.51		2022		6		18		6		V

								6/18/22		7		157.28		2022		6		18		7		V

								6/18/22		8		147.28		2022		6		18		8		V

								6/18/22		9		133.32		2022		6		18		9		FV

								6/18/22		10		130.12		2022		6		18		10		FV

								6/18/22		11		147.28		2022		6		18		11		FV

								6/18/22		12		136.09		2022		6		18		12		FV

								6/18/22		13		122.36		2022		6		18		13		FV

								6/18/22		14		117.66		2022		6		18		14		FV

								6/18/22		15		105		2022		6		18		15		FV

								6/18/22		16		99.12		2022		6		18		16		FV

								6/18/22		17		95.17		2022		6		18		17		FV

								6/18/22		18		97.14		2022		6		18		18		FV

								6/18/22		19		102.5		2022		6		18		19		FV

								6/18/22		20		119.94		2022		6		18		20		FV

								6/18/22		21		151.5		2022		6		18		21		FV

								6/18/22		22		176		2022		6		18		22		FV

								6/18/22		23		189		2022		6		18		23		V

								6/18/22		24		171.09		2022		6		18		24		V

								6/19/22		1		184.52		2022		6		19		1		V

								6/19/22		2		164.34		2022		6		19		2		V

								6/19/22		3		150		2022		6		19		3		V

								6/19/22		4		135.94		2022		6		19		4		V

								6/19/22		5		120.6		2022		6		19		5		V

								6/19/22		6		112.7		2022		6		19		6		V

								6/19/22		7		112.7		2022		6		19		7		V

								6/19/22		8		119.31		2022		6		19		8		V

								6/19/22		9		107.18		2022		6		19		9		FV

								6/19/22		10		95.5		2022		6		19		10		FV

								6/19/22		11		82.1		2022		6		19		11		FV

								6/19/22		12		79.44		2022		6		19		12		FV

								6/19/22		13		79.44		2022		6		19		13		FV

								6/19/22		14		80		2022		6		19		14		FV

								6/19/22		15		77.49		2022		6		19		15		FV

								6/19/22		16		63.74		2022		6		19		16		FV

								6/19/22		17		50		2022		6		19		17		FV

								6/19/22		18		70		2022		6		19		18		FV

								6/19/22		19		90		2022		6		19		19		FV

								6/19/22		20		116.5		2022		6		19		20		FV

								6/19/22		21		160.28		2022		6		19		21		FV

								6/19/22		22		206		2022		6		19		22		FV

								6/19/22		23		250		2022		6		19		23		V

								6/19/22		24		234.9		2022		6		19		24		V

								6/20/22		1		187.12		2022		6		20		1		V

								6/20/22		2		174.64		2022		6		20		2		V

								6/20/22		3		170.5		2022		6		20		3		V

								6/20/22		4		170.01		2022		6		20		4		V

								6/20/22		5		170		2022		6		20		5		V

								6/20/22		6		170.01		2022		6		20		6		V

								6/20/22		7		170.5		2022		6		20		7		V

								6/20/22		8		187.11		2022		6		20		8		V

								6/20/22		9		187.12		2022		6		20		9		FV

								6/20/22		10		171.09		2022		6		20		10		FV

								6/20/22		11		165.15		2022		6		20		11		FV

								6/20/22		12		143.92		2022		6		20		12		FV

								6/20/22		13		140.43		2022		6		20		13		FV

								6/20/22		14		130		2022		6		20		14		FV

								6/20/22		15		121.58		2022		6		20		15		FV

								6/20/22		16		117.77		2022		6		20		16		FV

								6/20/22		17		110.44		2022		6		20		17		FV

								6/20/22		18		115.37		2022		6		20		18		FV

								6/20/22		19		120.02		2022		6		20		19		FV

								6/20/22		20		138.71		2022		6		20		20		FV

								6/20/22		21		160.01		2022		6		20		21		FV

								6/20/22		22		187.56		2022		6		20		22		FV

								6/20/22		23		197.91		2022		6		20		23		V

								6/20/22		24		172.56		2022		6		20		24		V

								6/21/22		1		170.28		2022		6		21		1		V

								6/21/22		2		150.73		2022		6		21		2		V

								6/21/22		3		148		2022		6		21		3		V

								6/21/22		4		145.92		2022		6		21		4		V

								6/21/22		5		148.8		2022		6		21		5		V

								6/21/22		6		150.66		2022		6		21		6		V

								6/21/22		7		149.84		2022		6		21		7		V

								6/21/22		8		175.56		2022		6		21		8		V

								6/21/22		9		175.56		2022		6		21		9		FV

								6/21/22		10		153.7		2022		6		21		10		FV

								6/21/22		11		145		2022		6		21		11		FV

								6/21/22		12		141.22		2022		6		21		12		FV

								6/21/22		13		140.44		2022		6		21		13		FV

								6/21/22		14		135.73		2022		6		21		14		FV

								6/21/22		15		130.25		2022		6		21		15		FV

								6/21/22		16		127.05		2022		6		21		16		FV

								6/21/22		17		126.36		2022		6		21		17		FV

								6/21/22		18		127.05		2022		6		21		18		FV

								6/21/22		19		127.05		2022		6		21		19		FV

								6/21/22		20		130.75		2022		6		21		20		FV

								6/21/22		21		146.13		2022		6		21		21		FV

								6/21/22		22		180.03		2022		6		21		22		FV

								6/21/22		23		180.03		2022		6		21		23		V

								6/21/22		24		146.53		2022		6		21		24		V

								6/22/22		1		153.38		2022		6		22		1		V

								6/22/22		2		148.04		2022		6		22		2		V

								6/22/22		3		141.58		2022		6		22		3		V

								6/22/22		4		139.87		2022		6		22		4		V

								6/22/22		5		142.85		2022		6		22		5		V

								6/22/22		6		148.06		2022		6		22		6		V

								6/22/22		7		148.04		2022		6		22		7		V

								6/22/22		8		171.09		2022		6		22		8		V

								6/22/22		9		170.8		2022		6		22		9		FV

								6/22/22		10		150.93		2022		6		22		10		FV

								6/22/22		11		148.67		2022		6		22		11		FV

								6/22/22		12		147.5		2022		6		22		12		FV

								6/22/22		13		147.19		2022		6		22		13		FV

								6/22/22		14		147.19		2022		6		22		14		FV

								6/22/22		15		140.62		2022		6		22		15		FV

								6/22/22		16		134.86		2022		6		22		16		FV

								6/22/22		17		133.04		2022		6		22		17		FV

								6/22/22		18		132.66		2022		6		22		18		FV

								6/22/22		19		134.86		2022		6		22		19		FV

								6/22/22		20		147.6		2022		6		22		20		FV

								6/22/22		21		172.42		2022		6		22		21		FV

								6/22/22		22		195.66		2022		6		22		22		FV

								6/22/22		23		195.62		2022		6		22		23		V

								6/22/22		24		173.47		2022		6		22		24		V

								6/23/22		1		186.5		2022		6		23		1		V

								6/23/22		2		170.79		2022		6		23		2		V

								6/23/22		3		153.41		2022		6		23		3		V

								6/23/22		4		151.94		2022		6		23		4		V

								6/23/22		5		151.84		2022		6		23		5		V

								6/23/22		6		153.21		2022		6		23		6		V

								6/23/22		7		148.71		2022		6		23		7		V

								6/23/22		8		172.23		2022		6		23		8		V

								6/23/22		9		172.23		2022		6		23		9		FV

								6/23/22		10		149.86		2022		6		23		10		FV

								6/23/22		11		147.14		2022		6		23		11		FV

								6/23/22		12		148.05		2022		6		23		12		FV

								6/23/22		13		147.34		2022		6		23		13		FV

								6/23/22		14		142.08		2022		6		23		14		FV

								6/23/22		15		129.7		2022		6		23		15		FV

								6/23/22		16		127.05		2022		6		23		16		FV

								6/23/22		17		124.55		2022		6		23		17		FV

								6/23/22		18		124.42		2022		6		23		18		FV

								6/23/22		19		124.32		2022		6		23		19		FV

								6/23/22		20		127.1		2022		6		23		20		FV

								6/23/22		21		142.38		2022		6		23		21		FV

								6/23/22		22		172.23		2022		6		23		22		FV

								6/23/22		23		180		2022		6		23		23		V

								6/23/22		24		149.45		2022		6		23		24		V

								6/24/22		1		161.6		2022		6		24		1		V

								6/24/22		2		148.09		2022		6		24		2		V

								6/24/22		3		143.38		2022		6		24		3		V

								6/24/22		4		139.25		2022		6		24		4		V

								6/24/22		5		136.49		2022		6		24		5		V

								6/24/22		6		135.97		2022		6		24		6		V

								6/24/22		7		131.16		2022		6		24		7		V

								6/24/22		8		148.74		2022		6		24		8		FV

								6/24/22		9		131.77		2022		6		24		9		FV

								6/24/22		10		123.22		2022		6		24		10		FV

								6/24/22		11		119.75		2022		6		24		11		FV

								6/24/22		12		118.25		2022		6		24		12		FV

								6/24/22		13		119.48		2022		6		24		13		FV

								6/24/22		14		118.75		2022		6		24		14		FV

								6/24/22		15		116.75		2022		6		24		15		FV

								6/24/22		16		112.7		2022		6		24		16		FV

								6/24/22		17		111.7		2022		6		24		17		FV

								6/24/22		18		117.05		2022		6		24		18		FV

								6/24/22		19		121.9		2022		6		24		19		FV

								6/24/22		20		129.7		2022		6		24		20		FV

								6/24/22		21		157.64		2022		6		24		21		FV

								6/24/22		22		185.25		2022		6		24		22		V

								6/24/22		23		191.52		2022		6		24		23		V

								6/24/22		24		182		2022		6		24		24		V

								6/25/22		1		185		2022		6		25		1		V

								6/25/22		2		177.61		2022		6		25		2		V

								6/25/22		3		169.56		2022		6		25		3		V

								6/25/22		4		164.16		2022		6		25		4		V

								6/25/22		5		160		2022		6		25		5		V

								6/25/22		6		155.43		2022		6		25		6		V

								6/25/22		7		148.74		2022		6		25		7		V

								6/25/22		8		142.58		2022		6		25		8		FV

								6/25/22		9		130.4		2022		6		25		9		FV

								6/25/22		10		130.4		2022		6		25		10		FV

								6/25/22		11		129.7		2022		6		25		11		FV

								6/25/22		12		120		2022		6		25		12		FV

								6/25/22		13		110.25		2022		6		25		13		FV

								6/25/22		14		109.01		2022		6		25		14		FV

								6/25/22		15		97		2022		6		25		15		FV

								6/25/22		16		77.1		2022		6		25		16		FV

								6/25/22		17		65.71		2022		6		25		17		FV

								6/25/22		18		66.47		2022		6		25		18		FV

								6/25/22		19		77.1		2022		6		25		19		FV

								6/25/22		20		92.99		2022		6		25		20		FV

								6/25/22		21		119.73		2022		6		25		21		FV

								6/25/22		22		154.56		2022		6		25		22		V

								6/25/22		23		160.38		2022		6		25		23		V

								6/25/22		24		145		2022		6		25		24		V

								6/26/22		1		141.68		2022		6		26		1		V

								6/26/22		2		135.79		2022		6		26		2		V

								6/26/22		3		134.64		2022		6		26		3		V

								6/26/22		4		134.64		2022		6		26		4		V

								6/26/22		5		134.64		2022		6		26		5		V

								6/26/22		6		137.37		2022		6		26		6		V

								6/26/22		7		139.96		2022		6		26		7		V

								6/26/22		8		134.64		2022		6		26		8		V

								6/26/22		9		133.12		2022		6		26		9		FV

								6/26/22		10		116.47		2022		6		26		10		FV

								6/26/22		11		107		2022		6		26		11		FV

								6/26/22		12		100.94		2022		6		26		12		FV

								6/26/22		13		106.7		2022		6		26		13		FV

								6/26/22		14		102.7		2022		6		26		14		FV

								6/26/22		15		100.4		2022		6		26		15		FV

								6/26/22		16		87.55		2022		6		26		16		FV

								6/26/22		17		78.75		2022		6		26		17		FV

								6/26/22		18		74.25		2022		6		26		18		FV

								6/26/22		19		77		2022		6		26		19		FV

								6/26/22		20		91.05		2022		6		26		20		FV

								6/26/22		21		124.15		2022		6		26		21		FV

								6/26/22		22		143.97		2022		6		26		22		FV

								6/26/22		23		153.21		2022		6		26		23		V

								6/26/22		24		140		2022		6		26		24		V

								6/27/22		1		142.43		2022		6		27		1		V

								6/27/22		2		129.54		2022		6		27		2		V

								6/27/22		3		120		2022		6		27		3		V

								6/27/22		4		115.25		2022		6		27		4		V

								6/27/22		5		120.5		2022		6		27		5		V

								6/27/22		6		134.64		2022		6		27		6		V

								6/27/22		7		142.94		2022		6		27		7		V

								6/27/22		8		144.85		2022		6		27		8		V

								6/27/22		9		157.61		2022		6		27		9		FV

								6/27/22		10		143		2022		6		27		10		FV

								6/27/22		11		141.68		2022		6		27		11		FV

								6/27/22		12		138.99		2022		6		27		12		FV

								6/27/22		13		142.43		2022		6		27		13		FV

								6/27/22		14		142.43		2022		6		27		14		FV

								6/27/22		15		140		2022		6		27		15		FV

								6/27/22		16		132		2022		6		27		16		FV

								6/27/22		17		130.92		2022		6		27		17		FV

								6/27/22		18		132		2022		6		27		18		FV

								6/27/22		19		134.64		2022		6		27		19		FV

								6/27/22		20		142.43		2022		6		27		20		FV

								6/27/22		21		165.02		2022		6		27		21		FV

								6/27/22		22		181		2022		6		27		22		FV

								6/27/22		23		180		2022		6		27		23		V

								6/27/22		24		165.15		2022		6		27		24		V

								6/28/22		1		147.01		2022		6		28		1		V

								6/28/22		2		135		2022		6		28		2		V

								6/28/22		3		131.4		2022		6		28		3		V

								6/28/22		4		135		2022		6		28		4		V

								6/28/22		5		137.46		2022		6		28		5		V

								6/28/22		6		147.95		2022		6		28		6		V

								6/28/22		7		150.56		2022		6		28		7		V

								6/28/22		8		165.44		2022		6		28		8		V

								6/28/22		9		165.02		2022		6		28		9		FV

								6/28/22		10		150.56		2022		6		28		10		FV

								6/28/22		11		139.68		2022		6		28		11		FV

								6/28/22		12		135		2022		6		28		12		FV

								6/28/22		13		140		2022		6		28		13		FV

								6/28/22		14		143.55		2022		6		28		14		FV

								6/28/22		15		136.01		2022		6		28		15		FV

								6/28/22		16		132.86		2022		6		28		16		FV

								6/28/22		17		131.4		2022		6		28		17		FV

								6/28/22		18		131.2		2022		6		28		18		FV

								6/28/22		19		131.2		2022		6		28		19		FV

								6/28/22		20		133.43		2022		6		28		20		FV

								6/28/22		21		160.56		2022		6		28		21		FV

								6/28/22		22		171.09		2022		6		28		22		FV

								6/28/22		23		170		2022		6		28		23		V

								6/28/22		24		150.56		2022		6		28		24		V

								6/29/22		1		167.01		2022		6		29		1		V

								6/29/22		2		157		2022		6		29		2		V

								6/29/22		3		145		2022		6		29		3		V

								6/29/22		4		145		2022		6		29		4		V

								6/29/22		5		146		2022		6		29		5		V

								6/29/22		6		152.29		2022		6		29		6		V

								6/29/22		7		168.1		2022		6		29		7		V

								6/29/22		8		170.1		2022		6		29		8		V

								6/29/22		9		167.01		2022		6		29		9		FV

								6/29/22		10		143.51		2022		6		29		10		FV

								6/29/22		11		131.4		2022		6		29		11		FV

								6/29/22		12		125.69		2022		6		29		12		FV

								6/29/22		13		125		2022		6		29		13		FV

								6/29/22		14		128.25		2022		6		29		14		FV

								6/29/22		15		128.25		2022		6		29		15		FV

								6/29/22		16		119.79		2022		6		29		16		FV

								6/29/22		17		104.68		2022		6		29		17		FV

								6/29/22		18		99.05		2022		6		29		18		FV

								6/29/22		19		99.05		2022		6		29		19		FV

								6/29/22		20		99.05		2022		6		29		20		FV

								6/29/22		21		123.2		2022		6		29		21		FV

								6/29/22		22		131.2		2022		6		29		22		FV

								6/29/22		23		131.4		2022		6		29		23		V

								6/29/22		24		124.7		2022		6		29		24		V

								6/30/22		1		139.33		2022		6		30		1		V

								6/30/22		2		136.87		2022		6		30		2		V

								6/30/22		3		136.87		2022		6		30		3		V

								6/30/22		4		140		2022		6		30		4		V

								6/30/22		5		141.38		2022		6		30		5		V

								6/30/22		6		141.98		2022		6		30		6		V

								6/30/22		7		143		2022		6		30		7		V

								6/30/22		8		151		2022		6		30		8		V

								6/30/22		9		143		2022		6		30		9		FV

								6/30/22		10		137.01		2022		6		30		10		FV

								6/30/22		11		136.7		2022		6		30		11		FV

								6/30/22		12		130.37		2022		6		30		12		FV

								6/30/22		13		127.01		2022		6		30		13		FV

								6/30/22		14		121.4		2022		6		30		14		FV

								6/30/22		15		116		2022		6		30		15		FV

								6/30/22		16		110.6		2022		6		30		16		FV

								6/30/22		17		100.41		2022		6		30		17		FV

								6/30/22		18		99.78		2022		6		30		18		FV

								6/30/22		19		99.36		2022		6		30		19		FV

								6/30/22		20		114.7		2022		6		30		20		FV

								6/30/22		21		139.81		2022		6		30		21		FV

								6/30/22		22		156		2022		6		30		22		FV

								6/30/22		23		158.6		2022		6		30		23		V

								6/30/22		24		150		2022		6		30		24		V

								7/1/22		1		147.64		2022		7		1		1		V

								7/1/22		2		146.48		2022		7		1		2		V

								7/1/22		3		143.7		2022		7		1		3		V

								7/1/22		4		142.4		2022		7		1		4		V

								7/1/22		5		144.96		2022		7		1		5		V

								7/1/22		6		146.75		2022		7		1		6		V

								7/1/22		7		146.75		2022		7		1		7		V

								7/1/22		8		152.61		2022		7		1		8		V

								7/1/22		9		147.64		2022		7		1		9		FV

								7/1/22		10		146.15		2022		7		1		10		FV

								7/1/22		11		148.74		2022		7		1		11		FV

								7/1/22		12		147.79		2022		7		1		12		FV

								7/1/22		13		153.21		2022		7		1		13		FV

								7/1/22		14		151		2022		7		1		14		FV

								7/1/22		15		144.96		2022		7		1		15		FV

								7/1/22		16		140.25		2022		7		1		16		FV

								7/1/22		17		134.63		2022		7		1		17		FV

								7/1/22		18		134.02		2022		7		1		18		FV

								7/1/22		19		124.99		2022		7		1		19		FV

								7/1/22		20		138.91		2022		7		1		20		FV

								7/1/22		21		146.15		2022		7		1		21		FV

								7/1/22		22		154.7		2022		7		1		22		FV

								7/1/22		23		154.12		2022		7		1		23		V

								7/1/22		24		146.75		2022		7		1		24		V

								7/2/22		1		167.29		2022		7		2		1		V

								7/2/22		2		161.7		2022		7		2		2		V

								7/2/22		3		159.1		2022		7		2		3		V

								7/2/22		4		154.59		2022		7		2		4		V

								7/2/22		5		157.06		2022		7		2		5		V

								7/2/22		6		159.61		2022		7		2		6		V

								7/2/22		7		160.57		2022		7		2		7		V

								7/2/22		8		148.58		2022		7		2		8		FV

								7/2/22		9		144.25		2022		7		2		9		FV

								7/2/22		10		133.58		2022		7		2		10		FV

								7/2/22		11		136.77		2022		7		2		11		FV

								7/2/22		12		129.97		2022		7		2		12		FV

								7/2/22		13		120.77		2022		7		2		13		FV

								7/2/22		14		122.99		2022		7		2		14		FV

								7/2/22		15		114.2		2022		7		2		15		FV

								7/2/22		16		112.7		2022		7		2		16		FV

								7/2/22		17		109.25		2022		7		2		17		FV

								7/2/22		18		110.3		2022		7		2		18		FV

								7/2/22		19		118.26		2022		7		2		19		FV

								7/2/22		20		140		2022		7		2		20		FV

								7/2/22		21		152		2022		7		2		21		FV

								7/2/22		22		167.29		2022		7		2		22		V

								7/2/22		23		170.34		2022		7		2		23		V

								7/2/22		24		167		2022		7		2		24		V

								7/3/22		1		164.99		2022		7		3		1		V

								7/3/22		2		160		2022		7		3		2		V

								7/3/22		3		149.99		2022		7		3		3		V

								7/3/22		4		145.5		2022		7		3		4		V

								7/3/22		5		145.62		2022		7		3		5		V

								7/3/22		6		145.62		2022		7		3		6		V

								7/3/22		7		145.4		2022		7		3		7		V

								7/3/22		8		163.75		2022		7		3		8		V

								7/3/22		9		163.75		2022		7		3		9		FV

								7/3/22		10		164.77		2022		7		3		10		FV

								7/3/22		11		166		2022		7		3		11		FV

								7/3/22		12		167		2022		7		3		12		FV

								7/3/22		13		122.99		2022		7		3		13		FV

								7/3/22		14		125.1		2022		7		3		14		FV

								7/3/22		15		117.6		2022		7		3		15		FV

								7/3/22		16		99.16		2022		7		3		16		FV

								7/3/22		17		91.2		2022		7		3		17		FV

								7/3/22		18		91.55		2022		7		3		18		FV

								7/3/22		19		114		2022		7		3		19		FV

								7/3/22		20		128.3		2022		7		3		20		FV

								7/3/22		21		160		2022		7		3		21		FV

								7/3/22		22		177.16		2022		7		3		22		FV

								7/3/22		23		193.06		2022		7		3		23		V

								7/3/22		24		180		2022		7		3		24		V

								7/4/22		1		165.79		2022		7		4		1		V

								7/4/22		2		164.37		2022		7		4		2		V

								7/4/22		3		153.04		2022		7		4		3		V

								7/4/22		4		150		2022		7		4		4		V

								7/4/22		5		152.5		2022		7		4		5		V

								7/4/22		6		152.73		2022		7		4		6		V

								7/4/22		7		164.77		2022		7		4		7		V

								7/4/22		8		176		2022		7		4		8		V

								7/4/22		9		176		2022		7		4		9		FV

								7/4/22		10		165.79		2022		7		4		10		FV

								7/4/22		11		164.77		2022		7		4		11		FV

								7/4/22		12		158.86		2022		7		4		12		FV

								7/4/22		13		161.01		2022		7		4		13		FV

								7/4/22		14		163.58		2022		7		4		14		FV

								7/4/22		15		163.58		2022		7		4		15		FV

								7/4/22		16		158.86		2022		7		4		16		FV

								7/4/22		17		152.73		2022		7		4		17		FV

								7/4/22		18		148.74		2022		7		4		18		FV

								7/4/22		19		143.83		2022		7		4		19		FV

								7/4/22		20		146		2022		7		4		20		FV

								7/4/22		21		164.77		2022		7		4		21		FV

								7/4/22		22		171.09		2022		7		4		22		FV

								7/4/22		23		166.62		2022		7		4		23		V

								7/4/22		24		152.73		2022		7		4		24		V

								7/5/22		1		149.95		2022		7		5		1		V

								7/5/22		2		130		2022		7		5		2		V

								7/5/22		3		120.1		2022		7		5		3		V

								7/5/22		4		118.78		2022		7		5		4		V

								7/5/22		5		114.57		2022		7		5		5		V

								7/5/22		6		120		2022		7		5		6		V

								7/5/22		7		130		2022		7		5		7		V

								7/5/22		8		149.95		2022		7		5		8		V

								7/5/22		9		150.36		2022		7		5		9		FV

								7/5/22		10		148.61		2022		7		5		10		FV

								7/5/22		11		148.5		2022		7		5		11		FV

								7/5/22		12		147.64		2022		7		5		12		FV

								7/5/22		13		148.5		2022		7		5		13		FV

								7/5/22		14		149.95		2022		7		5		14		FV

								7/5/22		15		148.5		2022		7		5		15		FV

								7/5/22		16		130		2022		7		5		16		FV

								7/5/22		17		128		2022		7		5		17		FV

								7/5/22		18		127.95		2022		7		5		18		FV

								7/5/22		19		126.95		2022		7		5		19		FV

								7/5/22		20		130		2022		7		5		20		FV

								7/5/22		21		149.95		2022		7		5		21		FV

								7/5/22		22		163.58		2022		7		5		22		FV

								7/5/22		23		161		2022		7		5		23		V

								7/5/22		24		147.1		2022		7		5		24		V

								7/6/22		1		148		2022		7		6		1		V

								7/6/22		2		116.45		2022		7		6		2		V

								7/6/22		3		116.3		2022		7		6		3		V

								7/6/22		4		115.55		2022		7		6		4		V

								7/6/22		5		116.35		2022		7		6		5		V

								7/6/22		6		125		2022		7		6		6		V

								7/6/22		7		148.74		2022		7		6		7		V

								7/6/22		8		161.59		2022		7		6		8		V

								7/6/22		9		161.59		2022		7		6		9		FV

								7/6/22		10		155		2022		7		6		10		FV

								7/6/22		11		155.89		2022		7		6		11		FV

								7/6/22		12		151.89		2022		7		6		12		FV

								7/6/22		13		155.22		2022		7		6		13		FV

								7/6/22		14		155.89		2022		7		6		14		FV

								7/6/22		15		148.1		2022		7		6		15		FV

								7/6/22		16		134.8		2022		7		6		16		FV

								7/6/22		17		124.43		2022		7		6		17		FV

								7/6/22		18		122.09		2022		7		6		18		FV

								7/6/22		19		142		2022		7		6		19		FV

								7/6/22		20		156.5		2022		7		6		20		FV

								7/6/22		21		166.62		2022		7		6		21		FV

								7/6/22		22		174.5		2022		7		6		22		FV

								7/6/22		23		173.09		2022		7		6		23		V

								7/6/22		24		161.59		2022		7		6		24		V

								7/7/22		1		155.06		2022		7		7		1		V

								7/7/22		2		131		2022		7		7		2		V

								7/7/22		3		116.45		2022		7		7		3		V

								7/7/22		4		115.55		2022		7		7		4		V

								7/7/22		5		114.99		2022		7		7		5		V

								7/7/22		6		114.99		2022		7		7		6		V

								7/7/22		7		115.55		2022		7		7		7		V

								7/7/22		8		120		2022		7		7		8		V

								7/7/22		9		115.55		2022		7		7		9		FV

								7/7/22		10		110		2022		7		7		10		FV

								7/7/22		11		111.05		2022		7		7		11		FV

								7/7/22		12		110.22		2022		7		7		12		FV

								7/7/22		13		114.95		2022		7		7		13		FV

								7/7/22		14		115.55		2022		7		7		14		FV

								7/7/22		15		115.95		2022		7		7		15		FV

								7/7/22		16		115.55		2022		7		7		16		FV

								7/7/22		17		117.66		2022		7		7		17		FV

								7/7/22		18		115.55		2022		7		7		18		FV

								7/7/22		19		115.55		2022		7		7		19		FV

								7/7/22		20		115.55		2022		7		7		20		FV

								7/7/22		21		151.81		2022		7		7		21		FV

								7/7/22		22		169		2022		7		7		22		FV

								7/7/22		23		169		2022		7		7		23		V

								7/7/22		24		149.59		2022		7		7		24		V

								7/8/22		1		161.09		2022		7		8		1		V

								7/8/22		2		149.88		2022		7		8		2		V

								7/8/22		3		129		2022		7		8		3		V

								7/8/22		4		120.89		2022		7		8		4		V

								7/8/22		5		123		2022		7		8		5		V

								7/8/22		6		129.99		2022		7		8		6		V

								7/8/22		7		150.56		2022		7		8		7		V

								7/8/22		8		161		2022		7		8		8		V

								7/8/22		9		161.09		2022		7		8		9		FV

								7/8/22		10		140.5		2022		7		8		10		FV

								7/8/22		11		133.95		2022		7		8		11		FV

								7/8/22		12		145.5		2022		7		8		12		FV

								7/8/22		13		153.21		2022		7		8		13		FV

								7/8/22		14		160		2022		7		8		14		FV

								7/8/22		15		150.56		2022		7		8		15		FV

								7/8/22		16		143.3		2022		7		8		16		FV

								7/8/22		17		134.19		2022		7		8		17		FV

								7/8/22		18		132.25		2022		7		8		18		FV

								7/8/22		19		130		2022		7		8		19		FV

								7/8/22		20		145.5		2022		7		8		20		FV

								7/8/22		21		165.87		2022		7		8		21		FV

								7/8/22		22		169.12		2022		7		8		22		FV

								7/8/22		23		169.12		2022		7		8		23		V

								7/8/22		24		162		2022		7		8		24		V

								7/9/22		1		156.63		2022		7		9		1		V

								7/9/22		2		150.9		2022		7		9		2		V

								7/9/22		3		151		2022		7		9		3		V

								7/9/22		4		154.61		2022		7		9		4		V

								7/9/22		5		156.63		2022		7		9		5		V

								7/9/22		6		160		2022		7		9		6		V

								7/9/22		7		166.62		2022		7		9		7		V

								7/9/22		8		151.92		2022		7		9		8		FV

								7/9/22		9		149		2022		7		9		9		FV

								7/9/22		10		138.4		2022		7		9		10		FV

								7/9/22		11		134.13		2022		7		9		11		FV

								7/9/22		12		134.25		2022		7		9		12		FV

								7/9/22		13		137.56		2022		7		9		13		FV

								7/9/22		14		139.15		2022		7		9		14		FV

								7/9/22		15		138.71		2022		7		9		15		FV

								7/9/22		16		134.25		2022		7		9		16		FV

								7/9/22		17		129.5		2022		7		9		17		FV

								7/9/22		18		129.5		2022		7		9		18		FV

								7/9/22		19		134.13		2022		7		9		19		FV

								7/9/22		20		138.51		2022		7		9		20		FV

								7/9/22		21		161.09		2022		7		9		21		FV

								7/9/22		22		175.56		2022		7		9		22		V

								7/9/22		23		179.85		2022		7		9		23		V

								7/9/22		24		165		2022		7		9		24		V

								7/10/22		1		153.95		2022		7		10		1		V

								7/10/22		2		149.99		2022		7		10		2		V

								7/10/22		3		150		2022		7		10		3		V

								7/10/22		4		150		2022		7		10		4		V

								7/10/22		5		153.14		2022		7		10		5		V

								7/10/22		6		153.95		2022		7		10		6		V

								7/10/22		7		153.14		2022		7		10		7		V

								7/10/22		8		144.01		2022		7		10		8		FV

								7/10/22		9		125.43		2022		7		10		9		FV

								7/10/22		10		119.05		2022		7		10		10		FV

								7/10/22		11		116.8		2022		7		10		11		FV

								7/10/22		12		118.22		2022		7		10		12		FV

								7/10/22		13		120		2022		7		10		13		FV

								7/10/22		14		125.43		2022		7		10		14		FV

								7/10/22		15		125.43		2022		7		10		15		FV

								7/10/22		16		119.06		2022		7		10		16		FV

								7/10/22		17		117.54		2022		7		10		17		FV

								7/10/22		18		116.62		2022		7		10		18		FV

								7/10/22		19		118.22		2022		7		10		19		FV

								7/10/22		20		122		2022		7		10		20		FV

								7/10/22		21		153.21		2022		7		10		21		FV

								7/10/22		22		171.09		2022		7		10		22		V

								7/10/22		23		184		2022		7		10		23		V

								7/10/22		24		166.62		2022		7		10		24		V

								7/11/22		1		164.67		2022		7		11		1		V

								7/11/22		2		158.18		2022		7		11		2		V

								7/11/22		3		153.14		2022		7		11		3		V

								7/11/22		4		135.06		2022		7		11		4		V

								7/11/22		5		139		2022		7		11		5		V

								7/11/22		6		152.85		2022		7		11		6		V

								7/11/22		7		158.69		2022		7		11		7		V

								7/11/22		8		165.84		2022		7		11		8		V

								7/11/22		9		170		2022		7		11		9		FV

								7/11/22		10		159.51		2022		7		11		10		FV

								7/11/22		11		156.56		2022		7		11		11		FV

								7/11/22		12		153.36		2022		7		11		12		FV

								7/11/22		13		157.07		2022		7		11		13		FV

								7/11/22		14		157.07		2022		7		11		14		FV

								7/11/22		15		153		2022		7		11		15		FV

								7/11/22		16		145		2022		7		11		16		FV

								7/11/22		17		142.31		2022		7		11		17		FV

								7/11/22		18		144.25		2022		7		11		18		FV

								7/11/22		19		149		2022		7		11		19		FV

								7/11/22		20		158.18		2022		7		11		20		FV

								7/11/22		21		175		2022		7		11		21		FV

								7/11/22		22		191.39		2022		7		11		22		FV

								7/11/22		23		181.01		2022		7		11		23		V

								7/11/22		24		160.78		2022		7		11		24		V

								7/12/22		1		169.85		2022		7		12		1		V

								7/12/22		2		150		2022		7		12		2		V

								7/12/22		3		144.95		2022		7		12		3		V

								7/12/22		4		127		2022		7		12		4		V

								7/12/22		5		123.55		2022		7		12		5		V

								7/12/22		6		127		2022		7		12		6		V

								7/12/22		7		140		2022		7		12		7		V

								7/12/22		8		150.31		2022		7		12		8		V

								7/12/22		9		150.41		2022		7		12		9		FV

								7/12/22		10		145.06		2022		7		12		10		FV

								7/12/22		11		143.94		2022		7		12		11		FV

								7/12/22		12		143.94		2022		7		12		12		FV

								7/12/22		13		148.2		2022		7		12		13		FV

								7/12/22		14		150		2022		7		12		14		FV

								7/12/22		15		150.41		2022		7		12		15		FV

								7/12/22		16		151.86		2022		7		12		16		FV

								7/12/22		17		152.37		2022		7		12		17		FV

								7/12/22		18		154.01		2022		7		12		18		FV

								7/12/22		19		162.69		2022		7		12		19		FV

								7/12/22		20		175.87		2022		7		12		20		FV

								7/12/22		21		196.89		2022		7		12		21		FV

								7/12/22		22		201.6		2022		7		12		22		FV

								7/12/22		23		200		2022		7		12		23		V

								7/12/22		24		177.01		2022		7		12		24		V

								7/13/22		1		171.4		2022		7		13		1		V

								7/13/22		2		161		2022		7		13		2		V

								7/13/22		3		150		2022		7		13		3		V

								7/13/22		4		145		2022		7		13		4		V

								7/13/22		5		151		2022		7		13		5		V

								7/13/22		6		160.35		2022		7		13		6		V

								7/13/22		7		149.99		2022		7		13		7		V

								7/13/22		8		171.4		2022		7		13		8		V

								7/13/22		9		168.56		2022		7		13		9		FV

								7/13/22		10		153.06		2022		7		13		10		FV

								7/13/22		11		159		2022		7		13		11		FV

								7/13/22		12		156		2022		7		13		12		FV

								7/13/22		13		158.87		2022		7		13		13		FV

								7/13/22		14		158.97		2022		7		13		14		FV

								7/13/22		15		153.06		2022		7		13		15		FV

								7/13/22		16		152.96		2022		7		13		16		FV

								7/13/22		17		147.23		2022		7		13		17		FV

								7/13/22		18		148.45		2022		7		13		18		FV

								7/13/22		19		140		2022		7		13		19		FV

								7/13/22		20		153.16		2022		7		13		20		FV

								7/13/22		21		174.63		2022		7		13		21		FV

								7/13/22		22		186.31		2022		7		13		22		FV

								7/13/22		23		185		2022		7		13		23		V

								7/13/22		24		171.4		2022		7		13		24		V

								7/14/22		1		190		2022		7		14		1		V

								7/14/22		2		174.56		2022		7		14		2		V

								7/14/22		3		169.03		2022		7		14		3		V

								7/14/22		4		162.06		2022		7		14		4		V

								7/14/22		5		163.59		2022		7		14		5		V

								7/14/22		6		169.39		2022		7		14		6		V

								7/14/22		7		171.01		2022		7		14		7		V

								7/14/22		8		178.17		2022		7		14		8		V

								7/14/22		9		175.87		2022		7		14		9		FV

								7/14/22		10		171.01		2022		7		14		10		FV

								7/14/22		11		167.43		2022		7		14		11		FV

								7/14/22		12		170.77		2022		7		14		12		FV

								7/14/22		13		171		2022		7		14		13		FV

								7/14/22		14		170.77		2022		7		14		14		FV

								7/14/22		15		170.77		2022		7		14		15		FV

								7/14/22		16		172.69		2022		7		14		16		FV

								7/14/22		17		173.61		2022		7		14		17		FV

								7/14/22		18		173.61		2022		7		14		18		FV

								7/14/22		19		172.81		2022		7		14		19		FV

								7/14/22		20		171.79		2022		7		14		20		FV

								7/14/22		21		172.81		2022		7		14		21		FV

								7/14/22		22		170.6		2022		7		14		22		FV

								7/14/22		23		169.03		2022		7		14		23		V

								7/14/22		24		169.03		2022		7		14		24		V

								7/15/22		1		145		2022		7		15		1		V

								7/15/22		2		142.45		2022		7		15		2		V

								7/15/22		3		138		2022		7		15		3		V

								7/15/22		4		135.05		2022		7		15		4		V

								7/15/22		5		135.4		2022		7		15		5		V

								7/15/22		6		140		2022		7		15		6		V

								7/15/22		7		139.99		2022		7		15		7		V

								7/15/22		8		145		2022		7		15		8		V

								7/15/22		9		147.9		2022		7		15		9		FV

								7/15/22		10		143.06		2022		7		15		10		FV

								7/15/22		11		142.45		2022		7		15		11		FV

								7/15/22		12		142.45		2022		7		15		12		FV

								7/15/22		13		141.94		2022		7		15		13		FV

								7/15/22		14		142.94		2022		7		15		14		FV

								7/15/22		15		143.06		2022		7		15		15		FV

								7/15/22		16		143.06		2022		7		15		16		FV

								7/15/22		17		143.15		2022		7		15		17		FV

								7/15/22		18		143.15		2022		7		15		18		FV

								7/15/22		19		143.15		2022		7		15		19		FV

								7/15/22		20		149.99		2022		7		15		20		FV

								7/15/22		21		175		2022		7		15		21		FV

								7/15/22		22		184.01		2022		7		15		22		FV

								7/15/22		23		180.06		2022		7		15		23		V

								7/15/22		24		170		2022		7		15		24		V

								7/16/22		1		175.65		2022		7		16		1		V

								7/16/22		2		161		2022		7		16		2		V

								7/16/22		3		150		2022		7		16		3		V

								7/16/22		4		130.05		2022		7		16		4		V

								7/16/22		5		136.85		2022		7		16		5		V

								7/16/22		6		137		2022		7		16		6		V

								7/16/22		7		130.05		2022		7		16		7		V

								7/16/22		8		123.45		2022		7		16		8		V

								7/16/22		9		123.35		2022		7		16		9		FV

								7/16/22		10		122.32		2022		7		16		10		FV

								7/16/22		11		123.25		2022		7		16		11		FV

								7/16/22		12		123.35		2022		7		16		12		FV

								7/16/22		13		123.35		2022		7		16		13		FV

								7/16/22		14		123.35		2022		7		16		14		FV

								7/16/22		15		123.25		2022		7		16		15		FV

								7/16/22		16		123.35		2022		7		16		16		FV

								7/16/22		17		123.45		2022		7		16		17		FV

								7/16/22		18		123.45		2022		7		16		18		FV

								7/16/22		19		123.45		2022		7		16		19		FV

								7/16/22		20		126.72		2022		7		16		20		FV

								7/16/22		21		164.32		2022		7		16		21		FV

								7/16/22		22		176.16		2022		7		16		22		FV

								7/16/22		23		176.16		2022		7		16		23		V

								7/16/22		24		160.74		2022		7		16		24		V

								7/17/22		1		110.09		2022		7		17		1		V

								7/17/22		2		103.91		2022		7		17		2		V

								7/17/22		3		102.62		2022		7		17		3		V

								7/17/22		4		102		2022		7		17		4		V

								7/17/22		5		102.9		2022		7		17		5		V

								7/17/22		6		102.92		2022		7		17		6		V

								7/17/22		7		102.78		2022		7		17		7		V

								7/17/22		8		101.82		2022		7		17		8		FV

								7/17/22		9		96.81		2022		7		17		9		FV

								7/17/22		10		81.72		2022		7		17		10		FV

								7/17/22		11		95.04		2022		7		17		11		FV

								7/17/22		12		95.04		2022		7		17		12		FV

								7/17/22		13		95.04		2022		7		17		13		FV

								7/17/22		14		95.04		2022		7		17		14		FV

								7/17/22		15		84		2022		7		17		15		FV

								7/17/22		16		78.09		2022		7		17		16		FV

								7/17/22		17		81.72		2022		7		17		17		FV

								7/17/22		18		88.04		2022		7		17		18		FV

								7/17/22		19		93.96		2022		7		17		19		FV

								7/17/22		20		101.7		2022		7		17		20		FV

								7/17/22		21		141.62		2022		7		17		21		FV

								7/17/22		22		166.03		2022		7		17		22		V

								7/17/22		23		179.27		2022		7		17		23		V

								7/17/22		24		160.74		2022		7		17		24		V

								7/18/22		1		142.98		2022		7		18		1		V

								7/18/22		2		112.9		2022		7		18		2		V

								7/18/22		3		111.04		2022		7		18		3		V

								7/18/22		4		110.67		2022		7		18		4		V

								7/18/22		5		111.4		2022		7		18		5		V

								7/18/22		6		112.78		2022		7		18		6		V

								7/18/22		7		130		2022		7		18		7		V

								7/18/22		8		149.11		2022		7		18		8		FV

								7/18/22		9		150		2022		7		18		9		FV

								7/18/22		10		147.09		2022		7		18		10		FV

								7/18/22		11		131		2022		7		18		11		FV

								7/18/22		12		112.78		2022		7		18		12		FV

								7/18/22		13		112.28		2022		7		18		13		FV

								7/18/22		14		111.78		2022		7		18		14		FV

								7/18/22		15		104.76		2022		7		18		15		FV

								7/18/22		16		95		2022		7		18		16		FV

								7/18/22		17		95		2022		7		18		17		FV

								7/18/22		18		91.27		2022		7		18		18		FV

								7/18/22		19		100		2022		7		18		19		FV

								7/18/22		20		100		2022		7		18		20		FV

								7/18/22		21		110.05		2022		7		18		21		FV

								7/18/22		22		112.48		2022		7		18		22		V

								7/18/22		23		112.9		2022		7		18		23		V

								7/18/22		24		111.16		2022		7		18		24		V

								7/19/22		1		150.01		2022		7		19		1		V

								7/19/22		2		132.11		2022		7		19		2		V

								7/19/22		3		125		2022		7		19		3		V

								7/19/22		4		118.49		2022		7		19		4		V

								7/19/22		5		130.09		2022		7		19		5		V

								7/19/22		6		131.83		2022		7		19		6		V

								7/19/22		7		139.51		2022		7		19		7		V

								7/19/22		8		153.58		2022		7		19		8		V

								7/19/22		9		153.58		2022		7		19		9		FV

								7/19/22		10		148.81		2022		7		19		10		FV

								7/19/22		11		139		2022		7		19		11		FV

								7/19/22		12		134		2022		7		19		12		FV

								7/19/22		13		136.36		2022		7		19		13		FV

								7/19/22		14		135.86		2022		7		19		14		FV

								7/19/22		15		130.6		2022		7		19		15		FV

								7/19/22		16		120		2022		7		19		16		FV

								7/19/22		17		123.71		2022		7		19		17		FV

								7/19/22		18		125.69		2022		7		19		18		FV

								7/19/22		19		133.75		2022		7		19		19		FV

								7/19/22		20		148.3		2022		7		19		20		FV

								7/19/22		21		167.9		2022		7		19		21		FV

								7/19/22		22		180		2022		7		19		22		FV

								7/19/22		23		182.49		2022		7		19		23		V

								7/19/22		24		175.82		2022		7		19		24		V

								7/20/22		1		153.93		2022		7		20		1		V

								7/20/22		2		149.6		2022		7		20		2		V

								7/20/22		3		143.84		2022		7		20		3		V

								7/20/22		4		149.09		2022		7		20		4		V

								7/20/22		5		146.22		2022		7		20		5		V

								7/20/22		6		149.6		2022		7		20		6		V

								7/20/22		7		149.61		2022		7		20		7		V

								7/20/22		8		149.61		2022		7		20		8		V

								7/20/22		9		149.6		2022		7		20		9		FV

								7/20/22		10		140.72		2022		7		20		10		FV

								7/20/22		11		138.44		2022		7		20		11		FV

								7/20/22		12		140.52		2022		7		20		12		FV

								7/20/22		13		150		2022		7		20		13		FV

								7/20/22		14		153.58		2022		7		20		14		FV

								7/20/22		15		151.29		2022		7		20		15		FV

								7/20/22		16		153.29		2022		7		20		16		FV

								7/20/22		17		149.61		2022		7		20		17		FV

								7/20/22		18		140.42		2022		7		20		18		FV

								7/20/22		19		137.47		2022		7		20		19		FV

								7/20/22		20		140.42		2022		7		20		20		FV

								7/20/22		21		151.11		2022		7		20		21		FV

								7/20/22		22		154.35		2022		7		20		22		FV

								7/20/22		23		153.58		2022		7		20		23		V

								7/20/22		24		145		2022		7		20		24		V

								7/21/22		1		142.9		2022		7		21		1		V

								7/21/22		2		136.5		2022		7		21		2		V

								7/21/22		3		119.91		2022		7		21		3		V

								7/21/22		4		111.25		2022		7		21		4		V

								7/21/22		5		115		2022		7		21		5		V

								7/21/22		6		129.64		2022		7		21		6		V

								7/21/22		7		142.9		2022		7		21		7		V

								7/21/22		8		150.11		2022		7		21		8		V

								7/21/22		9		149.7		2022		7		21		9		FV

								7/21/22		10		145		2022		7		21		10		FV

								7/21/22		11		141.96		2022		7		21		11		FV

								7/21/22		12		139.51		2022		7		21		12		FV

								7/21/22		13		150.5		2022		7		21		13		FV

								7/21/22		14		143.11		2022		7		21		14		FV

								7/21/22		15		137.09		2022		7		21		15		FV

								7/21/22		16		137.19		2022		7		21		16		FV

								7/21/22		17		143.18		2022		7		21		17		FV

								7/21/22		18		148.09		2022		7		21		18		FV

								7/21/22		19		148.09		2022		7		21		19		FV

								7/21/22		20		142.9		2022		7		21		20		FV

								7/21/22		21		148.6		2022		7		21		21		FV

								7/21/22		22		151.06		2022		7		21		22		FV

								7/21/22		23		151.22		2022		7		21		23		V

								7/21/22		24		148.09		2022		7		21		24		V

								7/22/22		1		148.09		2022		7		22		1		V

								7/22/22		2		140.17		2022		7		22		2		V

								7/22/22		3		121.38		2022		7		22		3		V

								7/22/22		4		120		2022		7		22		4		V

								7/22/22		5		120.38		2022		7		22		5		V

								7/22/22		6		132.6		2022		7		22		6		V

								7/22/22		7		146.88		2022		7		22		7		V

								7/22/22		8		148.18		2022		7		22		8		V

								7/22/22		9		148.09		2022		7		22		9		FV

								7/22/22		10		145.52		2022		7		22		10		FV

								7/22/22		11		146.88		2022		7		22		11		FV

								7/22/22		12		145.01		2022		7		22		12		FV

								7/22/22		13		146.88		2022		7		22		13		FV

								7/22/22		14		145.52		2022		7		22		14		FV

								7/22/22		15		133.11		2022		7		22		15		FV

								7/22/22		16		128		2022		7		22		16		FV

								7/22/22		17		120		2022		7		22		17		FV

								7/22/22		18		115.7		2022		7		22		18		FV

								7/22/22		19		110.1		2022		7		22		19		FV

								7/22/22		20		110.99		2022		7		22		20		FV

								7/22/22		21		130		2022		7		22		21		FV

								7/22/22		22		139.13		2022		7		22		22		FV

								7/22/22		23		140		2022		7		22		23		V

								7/22/22		24		120.25		2022		7		22		24		V

								7/23/22		1		157.49		2022		7		23		1		V

								7/23/22		2		150.84		2022		7		23		2		V

								7/23/22		3		146.48		2022		7		23		3		V

								7/23/22		4		145.47		2022		7		23		4		V

								7/23/22		5		145.47		2022		7		23		5		V

								7/23/22		6		145.47		2022		7		23		6		V

								7/23/22		7		145.98		2022		7		23		7		V

								7/23/22		8		146.48		2022		7		23		8		V

								7/23/22		9		145.98		2022		7		23		9		FV

								7/23/22		10		145.07		2022		7		23		10		FV

								7/23/22		11		145.47		2022		7		23		11		FV

								7/23/22		12		145.98		2022		7		23		12		FV

								7/23/22		13		147.09		2022		7		23		13		FV

								7/23/22		14		149.25		2022		7		23		14		FV

								7/23/22		15		147.01		2022		7		23		15		FV

								7/23/22		16		145.47		2022		7		23		16		FV

								7/23/22		17		139.97		2022		7		23		17		FV

								7/23/22		18		139.87		2022		7		23		18		FV

								7/23/22		19		146.48		2022		7		23		19		FV

								7/23/22		20		160		2022		7		23		20		FV

								7/23/22		21		178.29		2022		7		23		21		FV

								7/23/22		22		215		2022		7		23		22		FV

								7/23/22		23		221.1		2022		7		23		23		V

								7/23/22		24		193.14		2022		7		23		24		V

								7/24/22		1		168		2022		7		24		1		V

								7/24/22		2		166.55		2022		7		24		2		V

								7/24/22		3		160.5		2022		7		24		3		V

								7/24/22		4		158.34		2022		7		24		4		V

								7/24/22		5		159.9		2022		7		24		5		V

								7/24/22		6		159.9		2022		7		24		6		V

								7/24/22		7		156.93		2022		7		24		7		V

								7/24/22		8		144.3		2022		7		24		8		V

								7/24/22		9		124.2		2022		7		24		9		FV

								7/24/22		10		119.47		2022		7		24		10		FV

								7/24/22		11		119.47		2022		7		24		11		FV

								7/24/22		12		119.57		2022		7		24		12		FV

								7/24/22		13		119.57		2022		7		24		13		FV

								7/24/22		14		119.47		2022		7		24		14		FV

								7/24/22		15		119.37		2022		7		24		15		FV

								7/24/22		16		119.37		2022		7		24		16		FV

								7/24/22		17		115.3		2022		7		24		17		FV

								7/24/22		18		115.3		2022		7		24		18		FV

								7/24/22		19		119.37		2022		7		24		19		FV

								7/24/22		20		119.57		2022		7		24		20		FV

								7/24/22		21		150.84		2022		7		24		21		FV

								7/24/22		22		168.64		2022		7		24		22		FV

								7/24/22		23		192.01		2022		7		24		23		V

								7/24/22		24		175		2022		7		24		24		V

								7/25/22		1		186.58		2022		7		25		1		V

								7/25/22		2		173.54		2022		7		25		2		V

								7/25/22		3		165		2022		7		25		3		V

								7/25/22		4		160.26		2022		7		25		4		V

								7/25/22		5		160.04		2022		7		25		5		V

								7/25/22		6		163.44		2022		7		25		6		V

								7/25/22		7		163.44		2022		7		25		7		V

								7/25/22		8		170.26		2022		7		25		8		FV

								7/25/22		9		172.26		2022		7		25		9		FV

								7/25/22		10		168.64		2022		7		25		10		FV

								7/25/22		11		164.76		2022		7		25		11		FV

								7/25/22		12		161.44		2022		7		25		12		FV

								7/25/22		13		161.62		2022		7		25		13		FV

								7/25/22		14		161.62		2022		7		25		14		FV

								7/25/22		15		155.13		2022		7		25		15		FV

								7/25/22		16		148		2022		7		25		16		FV

								7/25/22		17		127.46		2022		7		25		17		FV

								7/25/22		18		125.56		2022		7		25		18		FV

								7/25/22		19		125.12		2022		7		25		19		FV

								7/25/22		20		127.56		2022		7		25		20		FV

								7/25/22		21		160		2022		7		25		21		FV

								7/25/22		22		164.2		2022		7		25		22		V

								7/25/22		23		166.41		2022		7		25		23		V

								7/25/22		24		160.14		2022		7		25		24		V

								7/26/22		1		144.03		2022		7		26		1		V

								7/26/22		2		134		2022		7		26		2		V

								7/26/22		3		125.12		2022		7		26		3		V

								7/26/22		4		125.1		2022		7		26		4		V

								7/26/22		5		125.1		2022		7		26		5		V

								7/26/22		6		128		2022		7		26		6		V

								7/26/22		7		144.34		2022		7		26		7		V

								7/26/22		8		154.18		2022		7		26		8		FV

								7/26/22		9		158		2022		7		26		9		FV

								7/26/22		10		148.02		2022		7		26		10		FV

								7/26/22		11		155.13		2022		7		26		11		FV

								7/26/22		12		152.46		2022		7		26		12		FV

								7/26/22		13		162.87		2022		7		26		13		FV

								7/26/22		14		165		2022		7		26		14		FV

								7/26/22		15		160.04		2022		7		26		15		FV

								7/26/22		16		150.99		2022		7		26		16		FV

								7/26/22		17		140.99		2022		7		26		17		FV

								7/26/22		18		134		2022		7		26		18		FV

								7/26/22		19		126.17		2022		7		26		19		FV

								7/26/22		20		136.01		2022		7		26		20		FV

								7/26/22		21		154.35		2022		7		26		21		FV

								7/26/22		22		160.74		2022		7		26		22		V

								7/26/22		23		165		2022		7		26		23		V

								7/26/22		24		155		2022		7		26		24		V

								7/27/22		1		145.89		2022		7		27		1		V

								7/27/22		2		138.05		2022		7		27		2		V

								7/27/22		3		130		2022		7		27		3		V

								7/27/22		4		125.12		2022		7		27		4		V

								7/27/22		5		127.02		2022		7		27		5		V

								7/27/22		6		136.07		2022		7		27		6		V

								7/27/22		7		141.94		2022		7		27		7		V

								7/27/22		8		156.3		2022		7		27		8		V

								7/27/22		9		160.13		2022		7		27		9		FV

								7/27/22		10		151.64		2022		7		27		10		FV

								7/27/22		11		140.63		2022		7		27		11		FV

								7/27/22		12		141.94		2022		7		27		12		FV

								7/27/22		13		153.33		2022		7		27		13		FV

								7/27/22		14		159.21		2022		7		27		14		FV

								7/27/22		15		155.13		2022		7		27		15		FV

								7/27/22		16		157.93		2022		7		27		16		FV

								7/27/22		17		153.6		2022		7		27		17		FV

								7/27/22		18		151.64		2022		7		27		18		FV

								7/27/22		19		140.83		2022		7		27		19		FV

								7/27/22		20		151.74		2022		7		27		20		FV

								7/27/22		21		160.14		2022		7		27		21		FV

								7/27/22		22		164.2		2022		7		27		22		FV

								7/27/22		23		162.26		2022		7		27		23		V

								7/27/22		24		153.33		2022		7		27		24		V

								7/28/22		1		180		2022		7		28		1		V

								7/28/22		2		176.07		2022		7		28		2		V

								7/28/22		3		170		2022		7		28		3		V

								7/28/22		4		165		2022		7		28		4		V

								7/28/22		5		165.45		2022		7		28		5		V

								7/28/22		6		170		2022		7		28		6		V

								7/28/22		7		175		2022		7		28		7		V

								7/28/22		8		178.19		2022		7		28		8		V

								7/28/22		9		179		2022		7		28		9		FV

								7/28/22		10		170		2022		7		28		10		FV

								7/28/22		11		165.45		2022		7		28		11		FV

								7/28/22		12		167.37		2022		7		28		12		FV

								7/28/22		13		177.58		2022		7		28		13		FV

								7/28/22		14		177.58		2022		7		28		14		FV

								7/28/22		15		168.18		2022		7		28		15		FV

								7/28/22		16		162.76		2022		7		28		16		FV

								7/28/22		17		160.52		2022		7		28		17		FV

								7/28/22		18		159.27		2022		7		28		18		FV

								7/28/22		19		151.17		2022		7		28		19		FV

								7/28/22		20		159.61		2022		7		28		20		FV

								7/28/22		21		175		2022		7		28		21		FV

								7/28/22		22		178.09		2022		7		28		22		FV

								7/28/22		23		177.58		2022		7		28		23		V

								7/28/22		24		167.77		2022		7		28		24		V

								7/29/22		1		161		2022		7		29		1		V

								7/29/22		2		150.29		2022		7		29		2		V

								7/29/22		3		142.81		2022		7		29		3		V

								7/29/22		4		138.51		2022		7		29		4		V

								7/29/22		5		139.01		2022		7		29		5		V

								7/29/22		6		142.91		2022		7		29		6		V

								7/29/22		7		145.54		2022		7		29		7		V

								7/29/22		8		150.29		2022		7		29		8		V

								7/29/22		9		150.29		2022		7		29		9		FV

								7/29/22		10		139.01		2022		7		29		10		FV

								7/29/22		11		135.34		2022		7		29		11		FV

								7/29/22		12		135.34		2022		7		29		12		FV

								7/29/22		13		145.85		2022		7		29		13		FV

								7/29/22		14		148.02		2022		7		29		14		FV

								7/29/22		15		141.01		2022		7		29		15		FV

								7/29/22		16		135.95		2022		7		29		16		FV

								7/29/22		17		132.91		2022		7		29		17		FV

								7/29/22		18		120.51		2022		7		29		18		FV

								7/29/22		19		119		2022		7		29		19		FV

								7/29/22		20		133.01		2022		7		29		20		FV

								7/29/22		21		153.33		2022		7		29		21		FV

								7/29/22		22		156.93		2022		7		29		22		FV

								7/29/22		23		150.29		2022		7		29		23		V

								7/29/22		24		129		2022		7		29		24		V

								7/30/22		1		163.78		2022		7		30		1		V

								7/30/22		2		155.69		2022		7		30		2		V

								7/30/22		3		148.55		2022		7		30		3		V

								7/30/22		4		139.01		2022		7		30		4		V

								7/30/22		5		120.99		2022		7		30		5		V

								7/30/22		6		120.12		2022		7		30		6		V

								7/30/22		7		120.12		2022		7		30		7		V

								7/30/22		8		117.6		2022		7		30		8		V

								7/30/22		9		116.8		2022		7		30		9		FV

								7/30/22		10		114.8		2022		7		30		10		FV

								7/30/22		11		114.3		2022		7		30		11		FV

								7/30/22		12		115		2022		7		30		12		FV

								7/30/22		13		116.8		2022		7		30		13		FV

								7/30/22		14		120.12		2022		7		30		14		FV

								7/30/22		15		120.12		2022		7		30		15		FV

								7/30/22		16		120.12		2022		7		30		16		FV

								7/30/22		17		120		2022		7		30		17		FV

								7/30/22		18		116.9		2022		7		30		18		FV

								7/30/22		19		120.12		2022		7		30		19		FV

								7/30/22		20		142.78		2022		7		30		20		FV

								7/30/22		21		148		2022		7		30		21		FV

								7/30/22		22		149.29		2022		7		30		22		FV

								7/30/22		23		150		2022		7		30		23		V

								7/30/22		24		148.46		2022		7		30		24		V

								7/31/22		1		121.17		2022		7		31		1		V

								7/31/22		2		115.99		2022		7		31		2		V

								7/31/22		3		106.99		2022		7		31		3		V

								7/31/22		4		100.9		2022		7		31		4		V

								7/31/22		5		108.17		2022		7		31		5		V

								7/31/22		6		110		2022		7		31		6		V

								7/31/22		7		111.14		2022		7		31		7		V

								7/31/22		8		106.99		2022		7		31		8		V

								7/31/22		9		95		2022		7		31		9		FV

								7/31/22		10		90.87		2022		7		31		10		FV

								7/31/22		11		85.62		2022		7		31		11		FV

								7/31/22		12		93.11		2022		7		31		12		FV

								7/31/22		13		93.11		2022		7		31		13		FV

								7/31/22		14		100.12		2022		7		31		14		FV

								7/31/22		15		103		2022		7		31		15		FV

								7/31/22		16		104.48		2022		7		31		16		FV

								7/31/22		17		101.98		2022		7		31		17		FV

								7/31/22		18		100.12		2022		7		31		18		FV

								7/31/22		19		108.17		2022		7		31		19		FV

								7/31/22		20		117.48		2022		7		31		20		FV

								7/31/22		21		152.16		2022		7		31		21		FV

								7/31/22		22		165		2022		7		31		22		FV

								7/31/22		23		183.03		2022		7		31		23		V

								7/31/22		24		164.64		2022		7		31		24		V

								8/1/22		1		157.48		2022		8		1		1		V

								8/1/22		2		153.33		2022		8		1		2		V

								8/1/22		3		150.15		2022		8		1		3		V

								8/1/22		4		148.02		2022		8		1		4		V

								8/1/22		5		147.39		2022		8		1		5		V

								8/1/22		6		150.15		2022		8		1		6		V

								8/1/22		7		150.15		2022		8		1		7		V

								8/1/22		8		148		2022		8		1		8		V

								8/1/22		9		150.15		2022		8		1		9		FV

								8/1/22		10		145.13		2022		8		1		10		FV

								8/1/22		11		124.99		2022		8		1		11		FV

								8/1/22		12		139.01		2022		8		1		12		FV

								8/1/22		13		145.13		2022		8		1		13		FV

								8/1/22		14		140.65		2022		8		1		14		FV

								8/1/22		15		144.78		2022		8		1		15		FV

								8/1/22		16		142.01		2022		8		1		16		FV

								8/1/22		17		140.13		2022		8		1		17		FV

								8/1/22		18		147.39		2022		8		1		18		FV

								8/1/22		19		148		2022		8		1		19		FV

								8/1/22		20		153.33		2022		8		1		20		FV

								8/1/22		21		159.43		2022		8		1		21		FV

								8/1/22		22		165.09		2022		8		1		22		FV

								8/1/22		23		165		2022		8		1		23		V

								8/1/22		24		153.95		2022		8		1		24		V

								8/2/22		1		156.43		2022		8		2		1		V

								8/2/22		2		151.81		2022		8		2		2		V

								8/2/22		3		145		2022		8		2		3		V

								8/2/22		4		144.78		2022		8		2		4		V

								8/2/22		5		149.65		2022		8		2		5		V

								8/2/22		6		153.33		2022		8		2		6		V

								8/2/22		7		154.43		2022		8		2		7		V

								8/2/22		8		152.62		2022		8		2		8		FV

								8/2/22		9		151.81		2022		8		2		9		FV

								8/2/22		10		147		2022		8		2		10		FV

								8/2/22		11		130		2022		8		2		11		FV

								8/2/22		12		129		2022		8		2		12		FV

								8/2/22		13		131.07		2022		8		2		13		FV

								8/2/22		14		140		2022		8		2		14		FV

								8/2/22		15		146.63		2022		8		2		15		FV

								8/2/22		16		147.13		2022		8		2		16		FV

								8/2/22		17		147.39		2022		8		2		17		FV

								8/2/22		18		149.65		2022		8		2		18		FV

								8/2/22		19		152.13		2022		8		2		19		FV

								8/2/22		20		161.57		2022		8		2		20		FV

								8/2/22		21		170		2022		8		2		21		FV

								8/2/22		22		180		2022		8		2		22		V

								8/2/22		23		175		2022		8		2		23		V

								8/2/22		24		164.63		2022		8		2		24		V

								8/3/22		1		169.67		2022		8		3		1		V

								8/3/22		2		161		2022		8		3		2		V

								8/3/22		3		153.15		2022		8		3		3		V

								8/3/22		4		147		2022		8		3		4		V

								8/3/22		5		144.56		2022		8		3		5		V

								8/3/22		6		149.01		2022		8		3		6		V

								8/3/22		7		155		2022		8		3		7		V

								8/3/22		8		162.06		2022		8		3		8		V

								8/3/22		9		162.06		2022		8		3		9		FV

								8/3/22		10		151.15		2022		8		3		10		FV

								8/3/22		11		132		2022		8		3		11		FV

								8/3/22		12		127.65		2022		8		3		12		FV

								8/3/22		13		133.66		2022		8		3		13		FV

								8/3/22		14		127.65		2022		8		3		14		FV

								8/3/22		15		129		2022		8		3		15		FV

								8/3/22		16		126		2022		8		3		16		FV

								8/3/22		17		126		2022		8		3		17		FV

								8/3/22		18		129		2022		8		3		18		FV

								8/3/22		19		131.04		2022		8		3		19		FV

								8/3/22		20		151.56		2022		8		3		20		FV

								8/3/22		21		168		2022		8		3		21		FV

								8/3/22		22		176		2022		8		3		22		FV

								8/3/22		23		172.23		2022		8		3		23		V

								8/3/22		24		163.95		2022		8		3		24		V

								8/4/22		1		170		2022		8		4		1		V

								8/4/22		2		160.92		2022		8		4		2		V

								8/4/22		3		152.3		2022		8		4		3		V

								8/4/22		4		144		2022		8		4		4		V

								8/4/22		5		140		2022		8		4		5		V

								8/4/22		6		148.95		2022		8		4		6		V

								8/4/22		7		150		2022		8		4		7		V

								8/4/22		8		160		2022		8		4		8		V

								8/4/22		9		160		2022		8		4		9		FV

								8/4/22		10		150		2022		8		4		10		FV

								8/4/22		11		147.09		2022		8		4		11		FV

								8/4/22		12		147.09		2022		8		4		12		FV

								8/4/22		13		147.09		2022		8		4		13		FV

								8/4/22		14		145.5		2022		8		4		14		FV

								8/4/22		15		136.01		2022		8		4		15		FV

								8/4/22		16		130		2022		8		4		16		FV

								8/4/22		17		125		2022		8		4		17		FV

								8/4/22		18		125		2022		8		4		18		FV

								8/4/22		19		124.99		2022		8		4		19		FV

								8/4/22		20		140		2022		8		4		20		FV

								8/4/22		21		155.01		2022		8		4		21		FV

								8/4/22		22		165.01		2022		8		4		22		FV

								8/4/22		23		161.95		2022		8		4		23		V

								8/4/22		24		147.7		2022		8		4		24		V

								8/5/22		1		155.01		2022		8		5		1		V

								8/5/22		2		128.1		2022		8		5		2		V

								8/5/22		3		122.4		2022		8		5		3		V

								8/5/22		4		120.3		2022		8		5		4		V

								8/5/22		5		120.3		2022		8		5		5		V

								8/5/22		6		122.3		2022		8		5		6		V

								8/5/22		7		125		2022		8		5		7		V

								8/5/22		8		133.65		2022		8		5		8		V

								8/5/22		9		131.9		2022		8		5		9		FV

								8/5/22		10		133		2022		8		5		10		FV

								8/5/22		11		124		2022		8		5		11		FV

								8/5/22		12		122.4		2022		8		5		12		FV

								8/5/22		13		127		2022		8		5		13		FV

								8/5/22		14		135.01		2022		8		5		14		FV

								8/5/22		15		128.43		2022		8		5		15		FV

								8/5/22		16		126.1		2022		8		5		16		FV

								8/5/22		17		124		2022		8		5		17		FV

								8/5/22		18		126.1		2022		8		5		18		FV

								8/5/22		19		142.57		2022		8		5		19		FV

								8/5/22		20		150		2022		8		5		20		FV

								8/5/22		21		160.11		2022		8		5		21		FV

								8/5/22		22		164		2022		8		5		22		FV

								8/5/22		23		164		2022		8		5		23		V

								8/5/22		24		160.11		2022		8		5		24		V

								8/6/22		1		162.93		2022		8		6		1		V

								8/6/22		2		162.93		2022		8		6		2		V

								8/6/22		3		155		2022		8		6		3		V

								8/6/22		4		155		2022		8		6		4		V

								8/6/22		5		138.01		2022		8		6		5		V

								8/6/22		6		140.1		2022		8		6		6		V

								8/6/22		7		148.1		2022		8		6		7		V

								8/6/22		8		155		2022		8		6		8		V

								8/6/22		9		155		2022		8		6		9		FV

								8/6/22		10		129		2022		8		6		10		FV

								8/6/22		11		121.92		2022		8		6		11		FV

								8/6/22		12		121.92		2022		8		6		12		FV

								8/6/22		13		121.92		2022		8		6		13		FV

								8/6/22		14		125.69		2022		8		6		14		FV

								8/6/22		15		121.92		2022		8		6		15		FV

								8/6/22		16		121.92		2022		8		6		16		FV

								8/6/22		17		121.92		2022		8		6		17		FV

								8/6/22		18		121.92		2022		8		6		18		FV

								8/6/22		19		133.55		2022		8		6		19		FV

								8/6/22		20		160		2022		8		6		20		FV

								8/6/22		21		167.7		2022		8		6		21		FV

								8/6/22		22		180		2022		8		6		22		FV

								8/6/22		23		174.86		2022		8		6		23		V

								8/6/22		24		167.7		2022		8		6		24		V

								8/7/22		1		163.95		2022		8		7		1		V

								8/7/22		2		163		2022		8		7		2		V

								8/7/22		3		146.01		2022		8		7		3		V

								8/7/22		4		135.1		2022		8		7		4		V

								8/7/22		5		141.7		2022		8		7		5		V

								8/7/22		6		151.9		2022		8		7		6		V

								8/7/22		7		151		2022		8		7		7		V

								8/7/22		8		163.5		2022		8		7		8		V

								8/7/22		9		163.5		2022		8		7		9		FV

								8/7/22		10		166.15		2022		8		7		10		FV

								8/7/22		11		167.64		2022		8		7		11		FV

								8/7/22		12		170		2022		8		7		12		FV

								8/7/22		13		115		2022		8		7		13		FV

								8/7/22		14		115		2022		8		7		14		FV

								8/7/22		15		113.1		2022		8		7		15		FV

								8/7/22		16		109.58		2022		8		7		16		FV

								8/7/22		17		103.59		2022		8		7		17		FV

								8/7/22		18		110.46		2022		8		7		18		FV

								8/7/22		19		113.1		2022		8		7		19		FV

								8/7/22		20		120.28		2022		8		7		20		FV

								8/7/22		21		163.95		2022		8		7		21		FV

								8/7/22		22		170.81		2022		8		7		22		FV

								8/7/22		23		175		2022		8		7		23		V

								8/7/22		24		170		2022		8		7		24		V

								8/8/22		1		163.44		2022		8		8		1		V

								8/8/22		2		157.5		2022		8		8		2		V

								8/8/22		3		142		2022		8		8		3		V

								8/8/22		4		130		2022		8		8		4		V

								8/8/22		5		130		2022		8		8		5		V

								8/8/22		6		140		2022		8		8		6		V

								8/8/22		7		152.64		2022		8		8		7		V

								8/8/22		8		153.35		2022		8		8		8		V

								8/8/22		9		162.93		2022		8		8		9		FV

								8/8/22		10		152.46		2022		8		8		10		FV

								8/8/22		11		137.83		2022		8		8		11		FV

								8/8/22		12		135.05		2022		8		8		12		FV

								8/8/22		13		143.28		2022		8		8		13		FV

								8/8/22		14		143.95		2022		8		8		14		FV

								8/8/22		15		134.1		2022		8		8		15		FV

								8/8/22		16		128		2022		8		8		16		FV

								8/8/22		17		126		2022		8		8		17		FV

								8/8/22		18		129.1		2022		8		8		18		FV

								8/8/22		19		139.1		2022		8		8		19		FV

								8/8/22		20		153.15		2022		8		8		20		FV

								8/8/22		21		166.5		2022		8		8		21		FV

								8/8/22		22		170.36		2022		8		8		22		FV

								8/8/22		23		168.01		2022		8		8		23		V

								8/8/22		24		152.64		2022		8		8		24		V

								8/9/22		1		162.47		2022		8		9		1		V

								8/9/22		2		155.51		2022		8		9		2		V

								8/9/22		3		135.57		2022		8		9		3		V

								8/9/22		4		130		2022		8		9		4		V

								8/9/22		5		129		2022		8		9		5		V

								8/9/22		6		131.01		2022		8		9		6		V

								8/9/22		7		143.59		2022		8		9		7		V

								8/9/22		8		152.74		2022		8		9		8		FV

								8/9/22		9		152.85		2022		8		9		9		FV

								8/9/22		10		145.49		2022		8		9		10		FV

								8/9/22		11		140		2022		8		9		11		FV

								8/9/22		12		130		2022		8		9		12		FV

								8/9/22		13		139.1		2022		8		9		13		FV

								8/9/22		14		144.88		2022		8		9		14		FV

								8/9/22		15		125.25		2022		8		9		15		FV

								8/9/22		16		124.17		2022		8		9		16		FV

								8/9/22		17		125.25		2022		8		9		17		FV

								8/9/22		18		134.74		2022		8		9		18		FV

								8/9/22		19		152.46		2022		8		9		19		FV

								8/9/22		20		152.46		2022		8		9		20		FV

								8/9/22		21		164.24		2022		8		9		21		FV

								8/9/22		22		170.17		2022		8		9		22		V

								8/9/22		23		169.59		2022		8		9		23		V

								8/9/22		24		162.32		2022		8		9		24		V

								8/10/22		1		155.8		2022		8		10		1		V

								8/10/22		2		150.11		2022		8		10		2		V

								8/10/22		3		142.5		2022		8		10		3		V

								8/10/22		4		130.1		2022		8		10		4		V

								8/10/22		5		141.8		2022		8		10		5		V

								8/10/22		6		144.52		2022		8		10		6		V

								8/10/22		7		142.53		2022		8		10		7		V

								8/10/22		8		149.85		2022		8		10		8		FV

								8/10/22		9		152.46		2022		8		10		9		FV

								8/10/22		10		153.15		2022		8		10		10		FV

								8/10/22		11		149.08		2022		8		10		11		FV

								8/10/22		12		133.99		2022		8		10		12		FV

								8/10/22		13		124.1		2022		8		10		13		FV

								8/10/22		14		124.1		2022		8		10		14		FV

								8/10/22		15		124.1		2022		8		10		15		FV

								8/10/22		16		122		2022		8		10		16		FV

								8/10/22		17		124.1		2022		8		10		17		FV

								8/10/22		18		136.01		2022		8		10		18		FV

								8/10/22		19		149.08		2022		8		10		19		FV

								8/10/22		20		153.15		2022		8		10		20		FV

								8/10/22		21		166.5		2022		8		10		21		FV

								8/10/22		22		171.68		2022		8		10		22		V

								8/10/22		23		170.01		2022		8		10		23		V

								8/10/22		24		163.95		2022		8		10		24		V

								8/11/22		1		164.28		2022		8		11		1		V

								8/11/22		2		157.51		2022		8		11		2		V

								8/11/22		3		149.94		2022		8		11		3		V

								8/11/22		4		140		2022		8		11		4		V

								8/11/22		5		140		2022		8		11		5		V

								8/11/22		6		144.01		2022		8		11		6		V

								8/11/22		7		150.44		2022		8		11		7		V

								8/11/22		8		160.61		2022		8		11		8		V

								8/11/22		9		160.61		2022		8		11		9		FV

								8/11/22		10		157.81		2022		8		11		10		FV

								8/11/22		11		149.96		2022		8		11		11		FV

								8/11/22		12		140		2022		8		11		12		FV

								8/11/22		13		139.65		2022		8		11		13		FV

								8/11/22		14		144.99		2022		8		11		14		FV

								8/11/22		15		126.2		2022		8		11		15		FV

								8/11/22		16		123.5		2022		8		11		16		FV

								8/11/22		17		123.5		2022		8		11		17		FV

								8/11/22		18		136.99		2022		8		11		18		FV

								8/11/22		19		149.94		2022		8		11		19		FV

								8/11/22		20		158.22		2022		8		11		20		FV

								8/11/22		21		170		2022		8		11		21		FV

								8/11/22		22		176.05		2022		8		11		22		FV

								8/11/22		23		173.1		2022		8		11		23		V

								8/11/22		24		167.14		2022		8		11		24		V

								8/12/22		1		176.07		2022		8		12		1		V

								8/12/22		2		162.3		2022		8		12		2		V

								8/12/22		3		153.69		2022		8		12		3		V

								8/12/22		4		150.27		2022		8		12		4		V

								8/12/22		5		150.27		2022		8		12		5		V

								8/12/22		6		153.19		2022		8		12		6		V

								8/12/22		7		164.26		2022		8		12		7		V

								8/12/22		8		176.07		2022		8		12		8		V

								8/12/22		9		176.07		2022		8		12		9		FV

								8/12/22		10		168.43		2022		8		12		10		FV

								8/12/22		11		161.28		2022		8		12		11		FV

								8/12/22		12		148.1		2022		8		12		12		FV

								8/12/22		13		151.01		2022		8		12		13		FV

								8/12/22		14		157.1		2022		8		12		14		FV

								8/12/22		15		143.03		2022		8		12		15		FV

								8/12/22		16		127.6		2022		8		12		16		FV

								8/12/22		17		124.69		2022		8		12		17		FV

								8/12/22		18		129.18		2022		8		12		18		FV

								8/12/22		19		144.81		2022		8		12		19		FV

								8/12/22		20		164.34		2022		8		12		20		FV

								8/12/22		21		176.7		2022		8		12		21		FV

								8/12/22		22		182.78		2022		8		12		22		FV

								8/12/22		23		180		2022		8		12		23		V

								8/12/22		24		176.7		2022		8		12		24		V

								8/13/22		1		174.85		2022		8		13		1		V

								8/13/22		2		168.44		2022		8		13		2		V

								8/13/22		3		164.48		2022		8		13		3		V

								8/13/22		4		159.53		2022		8		13		4		V

								8/13/22		5		159.53		2022		8		13		5		V

								8/13/22		6		158.26		2022		8		13		6		V

								8/13/22		7		159.53		2022		8		13		7		V

								8/13/22		8		158.04		2022		8		13		8		V

								8/13/22		9		158.26		2022		8		13		9		FV

								8/13/22		10		162.5		2022		8		13		10		FV

								8/13/22		11		159.99		2022		8		13		11		FV

								8/13/22		12		128.24		2022		8		13		12		FV

								8/13/22		13		147.72		2022		8		13		13		FV

								8/13/22		14		136.1		2022		8		13		14		FV

								8/13/22		15		119.12		2022		8		13		15		FV

								8/13/22		16		119.12		2022		8		13		16		FV

								8/13/22		17		118.25		2022		8		13		17		FV

								8/13/22		18		118.25		2022		8		13		18		FV

								8/13/22		19		120		2022		8		13		19		FV

								8/13/22		20		155.93		2022		8		13		20		FV

								8/13/22		21		170		2022		8		13		21		FV

								8/13/22		22		179.32		2022		8		13		22		FV

								8/13/22		23		180.6		2022		8		13		23		V

								8/13/22		24		179.71		2022		8		13		24		V

								8/14/22		1		190.94		2022		8		14		1		V

								8/14/22		2		189.32		2022		8		14		2		V

								8/14/22		3		186.05		2022		8		14		3		V

								8/14/22		4		185.12		2022		8		14		4		V

								8/14/22		5		183.61		2022		8		14		5		V

								8/14/22		6		182.85		2022		8		14		6		V

								8/14/22		7		181.23		2022		8		14		7		V

								8/14/22		8		169.66		2022		8		14		8		V

								8/14/22		9		161		2022		8		14		9		FV

								8/14/22		10		125		2022		8		14		10		FV

								8/14/22		11		114.8		2022		8		14		11		FV

								8/14/22		12		112.2		2022		8		14		12		FV

								8/14/22		13		111.2		2022		8		14		13		FV

								8/14/22		14		111.2		2022		8		14		14		FV

								8/14/22		15		109.76		2022		8		14		15		FV

								8/14/22		16		103.01		2022		8		14		16		FV

								8/14/22		17		91.15		2022		8		14		17		FV

								8/14/22		18		90.4		2022		8		14		18		FV

								8/14/22		19		96.68		2022		8		14		19		FV

								8/14/22		20		115.2		2022		8		14		20		FV

								8/14/22		21		183.1		2022		8		14		21		FV

								8/14/22		22		197.4		2022		8		14		22		FV

								8/14/22		23		200.01		2022		8		14		23		V

								8/14/22		24		189.47		2022		8		14		24		V

								8/15/22		1		177.79		2022		8		15		1		V

								8/15/22		2		170.5		2022		8		15		2		V

								8/15/22		3		161		2022		8		15		3		V

								8/15/22		4		137.07		2022		8		15		4		V

								8/15/22		5		125.1		2022		8		15		5		V

								8/15/22		6		125.4		2022		8		15		6		V

								8/15/22		7		157.1		2022		8		15		7		V

								8/15/22		8		158.28		2022		8		15		8		V

								8/15/22		9		157.1		2022		8		15		9		FV

								8/15/22		10		147		2022		8		15		10		FV

								8/15/22		11		120		2022		8		15		11		FV

								8/15/22		12		168.73		2022		8		15		12		FV

								8/15/22		13		168.73		2022		8		15		13		FV

								8/15/22		14		168.01		2022		8		15		14		FV

								8/15/22		15		161		2022		8		15		15		FV

								8/15/22		16		119		2022		8		15		16		FV

								8/15/22		17		115		2022		8		15		17		FV

								8/15/22		18		113.1		2022		8		15		18		FV

								8/15/22		19		120		2022		8		15		19		FV

								8/15/22		20		167.21		2022		8		15		20		FV

								8/15/22		21		179.83		2022		8		15		21		FV

								8/15/22		22		194.25		2022		8		15		22		FV

								8/15/22		23		195		2022		8		15		23		V

								8/15/22		24		184.69		2022		8		15		24		V

								8/16/22		1		176.5		2022		8		16		1		V

								8/16/22		2		165.39		2022		8		16		2		V

								8/16/22		3		159.64		2022		8		16		3		V

								8/16/22		4		159.64		2022		8		16		4		V

								8/16/22		5		144.99		2022		8		16		5		V

								8/16/22		6		143.01		2022		8		16		6		V

								8/16/22		7		156.97		2022		8		16		7		V

								8/16/22		8		168.36		2022		8		16		8		V

								8/16/22		9		170		2022		8		16		9		FV

								8/16/22		10		149.18		2022		8		16		10		FV

								8/16/22		11		118.88		2022		8		16		11		FV

								8/16/22		12		137.83		2022		8		16		12		FV

								8/16/22		13		125.1		2022		8		16		13		FV

								8/16/22		14		121.1		2022		8		16		14		FV

								8/16/22		15		113.5		2022		8		16		15		FV

								8/16/22		16		106.65		2022		8		16		16		FV

								8/16/22		17		105		2022		8		16		17		FV

								8/16/22		18		106.65		2022		8		16		18		FV

								8/16/22		19		106.65		2022		8		16		19		FV

								8/16/22		20		112.8		2022		8		16		20		FV

								8/16/22		21		161.03		2022		8		16		21		FV

								8/16/22		22		180.03		2022		8		16		22		FV

								8/16/22		23		180.01		2022		8		16		23		V

								8/16/22		24		168		2022		8		16		24		V

								8/17/22		1		170.51		2022		8		17		1		V

								8/17/22		2		165.54		2022		8		17		2		V

								8/17/22		3		158.66		2022		8		17		3		V

								8/17/22		4		156.01		2022		8		17		4		V

								8/17/22		5		154.9		2022		8		17		5		V

								8/17/22		6		161.01		2022		8		17		6		V

								8/17/22		7		167.86		2022		8		17		7		V

								8/17/22		8		172.01		2022		8		17		8		FV

								8/17/22		9		161.99		2022		8		17		9		FV

								8/17/22		10		150		2022		8		17		10		FV

								8/17/22		11		120.6		2022		8		17		11		FV

								8/17/22		12		106.98		2022		8		17		12		FV

								8/17/22		13		111.36		2022		8		17		13		FV

								8/17/22		14		125		2022		8		17		14		FV

								8/17/22		15		123.6		2022		8		17		15		FV

								8/17/22		16		106.98		2022		8		17		16		FV

								8/17/22		17		104.14		2022		8		17		17		FV

								8/17/22		18		102.2		2022		8		17		18		FV

								8/17/22		19		99.67		2022		8		17		19		FV

								8/17/22		20		109		2022		8		17		20		FV

								8/17/22		21		149.89		2022		8		17		21		FV

								8/17/22		22		168		2022		8		17		22		V

								8/17/22		23		160		2022		8		17		23		V

								8/17/22		24		137.21		2022		8		17		24		V

								8/18/22		1		149.04		2022		8		18		1		V

								8/18/22		2		150		2022		8		18		2		V

								8/18/22		3		149.04		2022		8		18		3		V

								8/18/22		4		125		2022		8		18		4		V

								8/18/22		5		125		2022		8		18		5		V

								8/18/22		6		135.99		2022		8		18		6		V

								8/18/22		7		160.25		2022		8		18		7		V

								8/18/22		8		165		2022		8		18		8		FV

								8/18/22		9		164.51		2022		8		18		9		FV

								8/18/22		10		140		2022		8		18		10		FV

								8/18/22		11		105		2022		8		18		11		FV

								8/18/22		12		100		2022		8		18		12		FV

								8/18/22		13		105		2022		8		18		13		FV

								8/18/22		14		106.98		2022		8		18		14		FV

								8/18/22		15		105		2022		8		18		15		FV

								8/18/22		16		99		2022		8		18		16		FV

								8/18/22		17		98.6		2022		8		18		17		FV

								8/18/22		18		100		2022		8		18		18		FV

								8/18/22		19		105		2022		8		18		19		FV

								8/18/22		20		137.83		2022		8		18		20		FV

								8/18/22		21		170.71		2022		8		18		21		FV

								8/18/22		22		189.33		2022		8		18		22		V

								8/18/22		23		177.83		2022		8		18		23		V

								8/18/22		24		168.06		2022		8		18		24		V

								8/19/22		1		135.99		2022		8		19		1		V

								8/19/22		2		115.51		2022		8		19		2		V

								8/19/22		3		110		2022		8		19		3		V

								8/19/22		4		90		2022		8		19		4		V

								8/19/22		5		91.62		2022		8		19		5		V

								8/19/22		6		92.92		2022		8		19		6		V

								8/19/22		7		147		2022		8		19		7		V

								8/19/22		8		150.66		2022		8		19		8		V

								8/19/22		9		150		2022		8		19		9		FV

								8/19/22		10		116.1		2022		8		19		10		FV

								8/19/22		11		90		2022		8		19		11		FV

								8/19/22		12		90		2022		8		19		12		FV

								8/19/22		13		106.84		2022		8		19		13		FV

								8/19/22		14		120		2022		8		19		14		FV

								8/19/22		15		117.99		2022		8		19		15		FV

								8/19/22		16		130		2022		8		19		16		FV

								8/19/22		17		137.07		2022		8		19		17		FV

								8/19/22		18		139.32		2022		8		19		18		FV

								8/19/22		19		150		2022		8		19		19		FV

								8/19/22		20		167.6		2022		8		19		20		FV

								8/19/22		21		197.32		2022		8		19		21		FV

								8/19/22		22		230.18		2022		8		19		22		FV

								8/19/22		23		200		2022		8		19		23		V

								8/19/22		24		172.28		2022		8		19		24		V

								8/20/22		1		179.18		2022		8		20		1		V

								8/20/22		2		178.2		2022		8		20		2		V

								8/20/22		3		177.6		2022		8		20		3		V

								8/20/22		4		176.57		2022		8		20		4		V

								8/20/22		5		177.29		2022		8		20		5		V

								8/20/22		6		177.29		2022		8		20		6		V

								8/20/22		7		178.2		2022		8		20		7		V

								8/20/22		8		175		2022		8		20		8		V

								8/20/22		9		171.08		2022		8		20		9		FV

								8/20/22		10		170		2022		8		20		10		FV

								8/20/22		11		159.51		2022		8		20		11		FV

								8/20/22		12		150		2022		8		20		12		FV

								8/20/22		13		155.41		2022		8		20		13		FV

								8/20/22		14		159.92		2022		8		20		14		FV

								8/20/22		15		151.66		2022		8		20		15		FV

								8/20/22		16		133.4		2022		8		20		16		FV

								8/20/22		17		120		2022		8		20		17		FV

								8/20/22		18		121.87		2022		8		20		18		FV

								8/20/22		19		150.4		2022		8		20		19		FV

								8/20/22		20		169.66		2022		8		20		20		FV

								8/20/22		21		186.49		2022		8		20		21		FV

								8/20/22		22		230		2022		8		20		22		FV

								8/20/22		23		223.01		2022		8		20		23		V

								8/20/22		24		187		2022		8		20		24		V

								8/21/22		1		205.41		2022		8		21		1		V

								8/21/22		2		193.27		2022		8		21		2		V

								8/21/22		3		189.31		2022		8		21		3		V

								8/21/22		4		185		2022		8		21		4		V

								8/21/22		5		181.94		2022		8		21		5		V

								8/21/22		6		180.06		2022		8		21		6		V

								8/21/22		7		181.66		2022		8		21		7		V

								8/21/22		8		181.43		2022		8		21		8		V

								8/21/22		9		175.51		2022		8		21		9		FV

								8/21/22		10		175.06		2022		8		21		10		FV

								8/21/22		11		134.98		2022		8		21		11		FV

								8/21/22		12		105		2022		8		21		12		FV

								8/21/22		13		107		2022		8		21		13		FV

								8/21/22		14		105		2022		8		21		14		FV

								8/21/22		15		92.92		2022		8		21		15		FV

								8/21/22		16		78.1		2022		8		21		16		FV

								8/21/22		17		71.03		2022		8		21		17		FV

								8/21/22		18		25.09		2022		8		21		18		FV

								8/21/22		19		71.03		2022		8		21		19		FV

								8/21/22		20		118.2		2022		8		21		20		FV

								8/21/22		21		172		2022		8		21		21		FV

								8/21/22		22		182.66		2022		8		21		22		FV

								8/21/22		23		182.68		2022		8		21		23		V

								8/21/22		24		177.02		2022		8		21		24		V

								8/22/22		1		207.9		2022		8		22		1		V

								8/22/22		2		185		2022		8		22		2		V

								8/22/22		3		171.61		2022		8		22		3		V

								8/22/22		4		150		2022		8		22		4		V

								8/22/22		5		145.71		2022		8		22		5		V

								8/22/22		6		153.3		2022		8		22		6		V

								8/22/22		7		183		2022		8		22		7		V

								8/22/22		8		205.41		2022		8		22		8		V

								8/22/22		9		205		2022		8		22		9		FV

								8/22/22		10		185.84		2022		8		22		10		FV

								8/22/22		11		149.99		2022		8		22		11		FV

								8/22/22		12		125		2022		8		22		12		FV

								8/22/22		13		132.09		2022		8		22		13		FV

								8/22/22		14		160		2022		8		22		14		FV

								8/22/22		15		159.06		2022		8		22		15		FV

								8/22/22		16		140.9		2022		8		22		16		FV

								8/22/22		17		140		2022		8		22		17		FV

								8/22/22		18		137.83		2022		8		22		18		FV

								8/22/22		19		175		2022		8		22		19		FV

								8/22/22		20		207.9		2022		8		22		20		FV

								8/22/22		21		223.5		2022		8		22		21		FV

								8/22/22		22		250		2022		8		22		22		FV

								8/22/22		23		229.99		2022		8		22		23		V

								8/22/22		24		209.66		2022		8		22		24		V

								8/23/22		1		192.67		2022		8		23		1		V

								8/23/22		2		174.74		2022		8		23		2		V

								8/23/22		3		150		2022		8		23		3		V

								8/23/22		4		148.6		2022		8		23		4		V

								8/23/22		5		150		2022		8		23		5		V

								8/23/22		6		155		2022		8		23		6		V

								8/23/22		7		180.44		2022		8		23		7		V

								8/23/22		8		184.84		2022		8		23		8		V

								8/23/22		9		182.8		2022		8		23		9		FV

								8/23/22		10		157.7		2022		8		23		10		FV

								8/23/22		11		159		2022		8		23		11		FV

								8/23/22		12		162.75		2022		8		23		12		FV

								8/23/22		13		169.84		2022		8		23		13		FV

								8/23/22		14		184.84		2022		8		23		14		FV

								8/23/22		15		185.04		2022		8		23		15		FV

								8/23/22		16		180.19		2022		8		23		16		FV

								8/23/22		17		170.07		2022		8		23		17		FV

								8/23/22		18		170		2022		8		23		18		FV

								8/23/22		19		182.74		2022		8		23		19		FV

								8/23/22		20		206.4		2022		8		23		20		FV

								8/23/22		21		235.51		2022		8		23		21		FV

								8/23/22		22		250		2022		8		23		22		FV

								8/23/22		23		239.18		2022		8		23		23		V

								8/23/22		24		217.97		2022		8		23		24		V

								8/24/22		1		215.58		2022		8		24		1		V

								8/24/22		2		209.56		2022		8		24		2		V

								8/24/22		3		210.06		2022		8		24		3		V

								8/24/22		4		208.23		2022		8		24		4		V

								8/24/22		5		208.01		2022		8		24		5		V

								8/24/22		6		200		2022		8		24		6		V

								8/24/22		7		183.91		2022		8		24		7		V

								8/24/22		8		207.74		2022		8		24		8		V

								8/24/22		9		208.14		2022		8		24		9		FV

								8/24/22		10		200.99		2022		8		24		10		FV

								8/24/22		11		151.17		2022		8		24		11		FV

								8/24/22		12		147.6		2022		8		24		12		FV

								8/24/22		13		148.5		2022		8		24		13		FV

								8/24/22		14		160.6		2022		8		24		14		FV

								8/24/22		15		150		2022		8		24		15		FV

								8/24/22		16		140.35		2022		8		24		16		FV

								8/24/22		17		140.07		2022		8		24		17		FV

								8/24/22		18		143.98		2022		8		24		18		FV

								8/24/22		19		148		2022		8		24		19		FV

								8/24/22		20		204.86		2022		8		24		20		FV

								8/24/22		21		220.78		2022		8		24		21		FV

								8/24/22		22		236.79		2022		8		24		22		FV

								8/24/22		23		223.24		2022		8		24		23		V

								8/24/22		24		218.69		2022		8		24		24		V

								8/25/22		1		201.27		2022		8		25		1		V

								8/25/22		2		155		2022		8		25		2		V

								8/25/22		3		152		2022		8		25		3		V

								8/25/22		4		151		2022		8		25		4		V

								8/25/22		5		148.1		2022		8		25		5		V

								8/25/22		6		143.98		2022		8		25		6		V

								8/25/22		7		152		2022		8		25		7		V

								8/25/22		8		180.33		2022		8		25		8		FV

								8/25/22		9		180.83		2022		8		25		9		FV

								8/25/22		10		191.23		2022		8		25		10		FV

								8/25/22		11		154		2022		8		25		11		FV

								8/25/22		12		140.35		2022		8		25		12		FV

								8/25/22		13		140.35		2022		8		25		13		FV

								8/25/22		14		150		2022		8		25		14		FV

								8/25/22		15		143.1		2022		8		25		15		FV

								8/25/22		16		140.35		2022		8		25		16		FV

								8/25/22		17		133.1		2022		8		25		17		FV

								8/25/22		18		133.1		2022		8		25		18		FV

								8/25/22		19		145.99		2022		8		25		19		FV

								8/25/22		20		155.36		2022		8		25		20		FV

								8/25/22		21		203.12		2022		8		25		21		FV

								8/25/22		22		209.26		2022		8		25		22		V

								8/25/22		23		201.27		2022		8		25		23		V

								8/25/22		24		180		2022		8		25		24		V

								8/26/22		1		200.39		2022		8		26		1		V

								8/26/22		2		148.78		2022		8		26		2		V

								8/26/22		3		135.1		2022		8		26		3		V

								8/26/22		4		125		2022		8		26		4		V

								8/26/22		5		125.62		2022		8		26		5		V

								8/26/22		6		125.62		2022		8		26		6		V

								8/26/22		7		135.67		2022		8		26		7		V

								8/26/22		8		185		2022		8		26		8		FV

								8/26/22		9		166		2022		8		26		9		FV

								8/26/22		10		137.73		2022		8		26		10		FV

								8/26/22		11		130		2022		8		26		11		FV

								8/26/22		12		130		2022		8		26		12		FV

								8/26/22		13		142.95		2022		8		26		13		FV

								8/26/22		14		199.99		2022		8		26		14		FV

								8/26/22		15		192		2022		8		26		15		FV

								8/26/22		16		193.66		2022		8		26		16		FV

								8/26/22		17		199.99		2022		8		26		17		FV

								8/26/22		18		200		2022		8		26		18		FV

								8/26/22		19		203.12		2022		8		26		19		FV

								8/26/22		20		214.69		2022		8		26		20		FV

								8/26/22		21		224.01		2022		8		26		21		FV

								8/26/22		22		243.86		2022		8		26		22		V

								8/26/22		23		233.65		2022		8		26		23		V

								8/26/22		24		215		2022		8		26		24		V

								8/27/22		1		185.31		2022		8		27		1		V

								8/27/22		2		170		2022		8		27		2		V

								8/27/22		3		148.86		2022		8		27		3		V

								8/27/22		4		142.92		2022		8		27		4		V

								8/27/22		5		150.1		2022		8		27		5		V

								8/27/22		6		160.1		2022		8		27		6		V

								8/27/22		7		169.26		2022		8		27		7		V

								8/27/22		8		160.07		2022		8		27		8		V

								8/27/22		9		150.1		2022		8		27		9		FV

								8/27/22		10		140		2022		8		27		10		FV

								8/27/22		11		130		2022		8		27		11		FV

								8/27/22		12		127		2022		8		27		12		FV

								8/27/22		13		128		2022		8		27		13		FV

								8/27/22		14		129		2022		8		27		14		FV

								8/27/22		15		129		2022		8		27		15		FV

								8/27/22		16		128		2022		8		27		16		FV

								8/27/22		17		128		2022		8		27		17		FV

								8/27/22		18		129.17		2022		8		27		18		FV

								8/27/22		19		137		2022		8		27		19		FV

								8/27/22		20		179.99		2022		8		27		20		FV

								8/27/22		21		220		2022		8		27		21		FV

								8/27/22		22		242.82		2022		8		27		22		FV

								8/27/22		23		239.18		2022		8		27		23		V

								8/27/22		24		217.05		2022		8		27		24		V

								8/28/22		1		220		2022		8		28		1		V

								8/28/22		2		210		2022		8		28		2		V

								8/28/22		3		185.25		2022		8		28		3		V

								8/28/22		4		177.31		2022		8		28		4		V

								8/28/22		5		166.39		2022		8		28		5		V

								8/28/22		6		166.29		2022		8		28		6		V

								8/28/22		7		173.34		2022		8		28		7		V

								8/28/22		8		181.82		2022		8		28		8		V

								8/28/22		9		180.3		2022		8		28		9		FV

								8/28/22		10		180.3		2022		8		28		10		FV

								8/28/22		11		180.3		2022		8		28		11		FV

								8/28/22		12		180.3		2022		8		28		12		FV

								8/28/22		13		130.99		2022		8		28		13		FV

								8/28/22		14		130		2022		8		28		14		FV

								8/28/22		15		126.06		2022		8		28		15		FV

								8/28/22		16		99.62		2022		8		28		16		FV

								8/28/22		17		116.06		2022		8		28		17		FV

								8/28/22		18		120.48		2022		8		28		18		FV

								8/28/22		19		127		2022		8		28		19		FV

								8/28/22		20		130		2022		8		28		20		FV

								8/28/22		21		210.87		2022		8		28		21		FV

								8/28/22		22		225		2022		8		28		22		FV

								8/28/22		23		225		2022		8		28		23		V

								8/28/22		24		220.2		2022		8		28		24		V

								8/29/22		1		215.49		2022		8		29		1		V

								8/29/22		2		201.44		2022		8		29		2		V

								8/29/22		3		180		2022		8		29		3		V

								8/29/22		4		160		2022		8		29		4		V

								8/29/22		5		173.92		2022		8		29		5		V

								8/29/22		6		179.33		2022		8		29		6		V

								8/29/22		7		200.25		2022		8		29		7		V

								8/29/22		8		204.73		2022		8		29		8		V

								8/29/22		9		216.88		2022		8		29		9		FV

								8/29/22		10		210.71		2022		8		29		10		FV

								8/29/22		11		190		2022		8		29		11		FV

								8/29/22		12		169.57		2022		8		29		12		FV

								8/29/22		13		160.91		2022		8		29		13		FV

								8/29/22		14		145		2022		8		29		14		FV

								8/29/22		15		139.99		2022		8		29		15		FV

								8/29/22		16		132.9		2022		8		29		16		FV

								8/29/22		17		136.94		2022		8		29		17		FV

								8/29/22		18		143.86		2022		8		29		18		FV

								8/29/22		19		180.31		2022		8		29		19		FV

								8/29/22		20		213.86		2022		8		29		20		FV

								8/29/22		21		239.01		2022		8		29		21		FV

								8/29/22		22		253.07		2022		8		29		22		FV

								8/29/22		23		247.48		2022		8		29		23		V

								8/29/22		24		226.46		2022		8		29		24		V

								8/30/22		1		227.49		2022		8		30		1		V

								8/30/22		2		220		2022		8		30		2		V

								8/30/22		3		215.02		2022		8		30		3		V

								8/30/22		4		211.65		2022		8		30		4		V

								8/30/22		5		215		2022		8		30		5		V

								8/30/22		6		215.62		2022		8		30		6		V

								8/30/22		7		220		2022		8		30		7		V

								8/30/22		8		228		2022		8		30		8		V

								8/30/22		9		229.74		2022		8		30		9		FV

								8/30/22		10		215.77		2022		8		30		10		FV

								8/30/22		11		191.8		2022		8		30		11		FV

								8/30/22		12		180		2022		8		30		12		FV

								8/30/22		13		174.78		2022		8		30		13		FV

								8/30/22		14		175.19		2022		8		30		14		FV

								8/30/22		15		172.59		2022		8		30		15		FV

								8/30/22		16		160.1		2022		8		30		16		FV

								8/30/22		17		160		2022		8		30		17		FV

								8/30/22		18		169.86		2022		8		30		18		FV

								8/30/22		19		174.78		2022		8		30		19		FV

								8/30/22		20		197.65		2022		8		30		20		FV

								8/30/22		21		221.51		2022		8		30		21		FV

								8/30/22		22		237		2022		8		30		22		FV

								8/30/22		23		223.31		2022		8		30		23		V

								8/30/22		24		210.25		2022		8		30		24		V

								8/31/22		1		227.82		2022		8		31		1		V

								8/31/22		2		195		2022		8		31		2		V

								8/31/22		3		184.95		2022		8		31		3		V

								8/31/22		4		181.69		2022		8		31		4		V

								8/31/22		5		181.79		2022		8		31		5		V

								8/31/22		6		184.95		2022		8		31		6		V

								8/31/22		7		186.24		2022		8		31		7		V

								8/31/22		8		224.99		2022		8		31		8		V

								8/31/22		9		225.82		2022		8		31		9		FV

								8/31/22		10		220		2022		8		31		10		FV

								8/31/22		11		186.84		2022		8		31		11		FV

								8/31/22		12		167.08		2022		8		31		12		FV

								8/31/22		13		161.92		2022		8		31		13		FV

								8/31/22		14		165		2022		8		31		14		FV

								8/31/22		15		159.5		2022		8		31		15		FV

								8/31/22		16		156.8		2022		8		31		16		FV

								8/31/22		17		156.25		2022		8		31		17		FV

								8/31/22		18		156.68		2022		8		31		18		FV

								8/31/22		19		158.8		2022		8		31		19		FV

								8/31/22		20		179.94		2022		8		31		20		FV

								8/31/22		21		220		2022		8		31		21		FV

								8/31/22		22		227		2022		8		31		22		FV

								8/31/22		23		208		2022		8		31		23		V

								8/31/22		24		178.04		2022		8		31		24		V

								9/30/22		1		92.79		2022		9		30		1

								9/30/22		2		90.2		2022		9		30		2

								9/30/22		3		90.1		2022		9		30		3

								9/30/22		4		90.2		2022		9		30		4

								9/30/22		5		92.86		2022		9		30		5

								9/30/22		6		96.1		2022		9		30		6

								9/30/22		7		132.3		2022		9		30		7

								9/30/22		8		170.1		2022		9		30		8

								9/30/22		9		174.28		2022		9		30		9

								9/30/22		10		135.61		2022		9		30		10

								9/30/22		11		92.72		2022		9		30		11

								9/30/22		12		80.5		2022		9		30		12

								9/30/22		13		83.2		2022		9		30		13

								9/30/22		14		83.53		2022		9		30		14

								9/30/22		15		80.5		2022		9		30		15

								9/30/22		16		80		2022		9		30		16

								9/30/22		17		80.5		2022		9		30		17

								9/30/22		18		90.1		2022		9		30		18

								9/30/22		19		105		2022		9		30		19

								9/30/22		20		150		2022		9		30		20

								9/30/22		21		200		2022		9		30		21

								9/30/22		22		218		2022		9		30		22

								9/30/22		23		177.04		2022		9		30		23

								9/30/22		24		155.72		2022		9		30		24

								9/29/22		1		115.81		2022		9		29		1

								9/29/22		2		112.32		2022		9		29		2

								9/29/22		3		102.94		2022		9		29		3

								9/29/22		4		94.94		2022		9		29		4

								9/29/22		5		92.89		2022		9		29		5

								9/29/22		6		93.95		2022		9		29		6

								9/29/22		7		110.1		2022		9		29		7

								9/29/22		8		145		2022		9		29		8

								9/29/22		9		155		2022		9		29		9

								9/29/22		10		131.86		2022		9		29		10

								9/29/22		11		105.44		2022		9		29		11

								9/29/22		12		90.1		2022		9		29		12

								9/29/22		13		90.1		2022		9		29		13

								9/29/22		14		90.1		2022		9		29		14

								9/29/22		15		89.06		2022		9		29		15

								9/29/22		16		86		2022		9		29		16

								9/29/22		17		86		2022		9		29		17

								9/29/22		18		92.89		2022		9		29		18

								9/29/22		19		107.42		2022		9		29		19

								9/29/22		20		130.54		2022		9		29		20

								9/29/22		21		180		2022		9		29		21

								9/29/22		22		200		2022		9		29		22

								9/29/22		23		135		2022		9		29		23

								9/29/22		24		115.01		2022		9		29		24

								9/28/22		1		130		2022		9		28		1

								9/28/22		2		117.04		2022		9		28		2

								9/28/22		3		115		2022		9		28		3

								9/28/22		4		110.01		2022		9		28		4

								9/28/22		5		103		2022		9		28		5

								9/28/22		6		102.75		2022		9		28		6

								9/28/22		7		115.81		2022		9		28		7

								9/28/22		8		139.14		2022		9		28		8

								9/28/22		9		145		2022		9		28		9

								9/28/22		10		132.04		2022		9		28		10

								9/28/22		11		116.53		2022		9		28		11

								9/28/22		12		94.28		2022		9		28		12

								9/28/22		13		84.99		2022		9		28		13

								9/28/22		14		70.2		2022		9		28		14

								9/28/22		15		53.43		2022		9		28		15

								9/28/22		16		40		2022		9		28		16

								9/28/22		17		36.18		2022		9		28		17

								9/28/22		18		50.56		2022		9		28		18

								9/28/22		19		79.38		2022		9		28		19

								9/28/22		20		115.81		2022		9		28		20

								9/28/22		21		174.88		2022		9		28		21

								9/28/22		22		203.74		2022		9		28		22

								9/28/22		23		146.17		2022		9		28		23

								9/28/22		24		131		2022		9		28		24

								9/27/22		1		142.53		2022		9		27		1

								9/27/22		2		139.07		2022		9		27		2

								9/27/22		3		133.33		2022		9		27		3

								9/27/22		4		120.01		2022		9		27		4

								9/27/22		5		90.02		2022		9		27		5

								9/27/22		6		88.93		2022		9		27		6

								9/27/22		7		128.77		2022		9		27		7

								9/27/22		8		138.12		2022		9		27		8

								9/27/22		9		139.07		2022		9		27		9

								9/27/22		10		136.1		2022		9		27		10

								9/27/22		11		91.93		2022		9		27		11

								9/27/22		12		60.5		2022		9		27		12

								9/27/22		13		58.18		2022		9		27		13

								9/27/22		14		48.9		2022		9		27		14

								9/27/22		15		39.03		2022		9		27		15

								9/27/22		16		21.01		2022		9		27		16

								9/27/22		17		21.01		2022		9		27		17

								9/27/22		18		37.1		2022		9		27		18

								9/27/22		19		58.57		2022		9		27		19

								9/27/22		20		125.71		2022		9		27		20

								9/27/22		21		150.81		2022		9		27		21

								9/27/22		22		164		2022		9		27		22

								9/27/22		23		139.07		2022		9		27		23

								9/27/22		24		132.04		2022		9		27		24

								9/26/22		1		93.18		2022		9		26		1

								9/26/22		2		80		2022		9		26		2

								9/26/22		3		75.64		2022		9		26		3

								9/26/22		4		80		2022		9		26		4

								9/26/22		5		85.1		2022		9		26		5

								9/26/22		6		94.34		2022		9		26		6

								9/26/22		7		96.34		2022		9		26		7

								9/26/22		8		120.04		2022		9		26		8

								9/26/22		9		140.66		2022		9		26		9

								9/26/22		10		139		2022		9		26		10

								9/26/22		11		122.52		2022		9		26		11

								9/26/22		12		110.34		2022		9		26		12

								9/26/22		13		120		2022		9		26		13

								9/26/22		14		120		2022		9		26		14

								9/26/22		15		115		2022		9		26		15

								9/26/22		16		102.2		2022		9		26		16

								9/26/22		17		98.34		2022		9		26		17

								9/26/22		18		110.11		2022		9		26		18

								9/26/22		19		123.1		2022		9		26		19

								9/26/22		20		140		2022		9		26		20

								9/26/22		21		218.6		2022		9		26		21

								9/26/22		22		208.05		2022		9		26		22

								9/26/22		23		149.98		2022		9		26		23

								9/26/22		24		120.04		2022		9		26		24

								9/25/22		1		105.61		2022		9		25		1

								9/25/22		2		105.79		2022		9		25		2

								9/25/22		3		95		2022		9		25		3

								9/25/22		4		100.51		2022		9		25		4

								9/25/22		5		100.79		2022		9		25		5

								9/25/22		6		105.51		2022		9		25		6

								9/25/22		7		101.11		2022		9		25		7

								9/25/22		8		100		2022		9		25		8

								9/25/22		9		75.2		2022		9		25		9

								9/25/22		10		69		2022		9		25		10

								9/25/22		11		30.83		2022		9		25		11

								9/25/22		12		1.44		2022		9		25		12

								9/25/22		13		3.83		2022		9		25		13

								9/25/22		14		15		2022		9		25		14

								9/25/22		15		13.07		2022		9		25		15

								9/25/22		16		30.9		2022		9		25		16

								9/25/22		17		35.91		2022		9		25		17

								9/25/22		18		20		2022		9		25		18

								9/25/22		19		34.16		2022		9		25		19

								9/25/22		20		116		2022		9		25		20

								9/25/22		21		148.16		2022		9		25		21

								9/25/22		22		156.82		2022		9		25		22

								9/25/22		23		144.68		2022		9		25		23

								9/25/22		24		101.49		2022		9		25		24

								9/24/22		1		160.08		2022		9		24		1

								9/24/22		2		147		2022		9		24		2

								9/24/22		3		127.93		2022		9		24		3

								9/24/22		4		117.46		2022		9		24		4

								9/24/22		5		117.16		2022		9		24		5

								9/24/22		6		110.01		2022		9		24		6

								9/24/22		7		110		2022		9		24		7

								9/24/22		8		107.41		2022		9		24		8

								9/24/22		9		118.72		2022		9		24		9

								9/24/22		10		119.32		2022		9		24		10

								9/24/22		11		117.39		2022		9		24		11

								9/24/22		12		87.25		2022		9		24		12

								9/24/22		13		76.23		2022		9		24		13

								9/24/22		14		73.05		2022		9		24		14

								9/24/22		15		64		2022		9		24		15

								9/24/22		16		60.56		2022		9		24		16

								9/24/22		17		50.1		2022		9		24		17

								9/24/22		18		54.05		2022		9		24		18

								9/24/22		19		64		2022		9		24		19

								9/24/22		20		117.26		2022		9		24		20

								9/24/22		21		157.04		2022		9		24		21

								9/24/22		22		160		2022		9		24		22

								9/24/22		23		128.05		2022		9		24		23

								9/24/22		24		117.76		2022		9		24		24

								9/23/22		1		152.26		2022		9		23		1

								9/23/22		2		143.95		2022		9		23		2

								9/23/22		3		128.05		2022		9		23		3

								9/23/22		4		115.2		2022		9		23		4

								9/23/22		5		115.2		2022		9		23		5

								9/23/22		6		115.2		2022		9		23		6

								9/23/22		7		115.32		2022		9		23		7

								9/23/22		8		173		2022		9		23		8

								9/23/22		9		178.04		2022		9		23		9

								9/23/22		10		147.99		2022		9		23		10

								9/23/22		11		111.95		2022		9		23		11

								9/23/22		12		101.91		2022		9		23		12

								9/23/22		13		99.5		2022		9		23		13

								9/23/22		14		99		2022		9		23		14

								9/23/22		15		96.28		2022		9		23		15

								9/23/22		16		95.7		2022		9		23		16

								9/23/22		17		96.6		2022		9		23		17

								9/23/22		18		99.08		2022		9		23		18

								9/23/22		19		115.2		2022		9		23		19

								9/23/22		20		158.01		2022		9		23		20

								9/23/22		21		182.17		2022		9		23		21

								9/23/22		22		178.5		2022		9		23		22

								9/23/22		23		139.65		2022		9		23		23

								9/23/22		24		112		2022		9		23		24

								9/22/22		1		170		2022		9		22		1

								9/22/22		2		163.59		2022		9		22		2

								9/22/22		3		161.5		2022		9		22		3

								9/22/22		4		161.6		2022		9		22		4

								9/22/22		5		163.59		2022		9		22		5

								9/22/22		6		167.42		2022		9		22		6

								9/22/22		7		169.16		2022		9		22		7

								9/22/22		8		195		2022		9		22		8

								9/22/22		9		221.29		2022		9		22		9

								9/22/22		10		196.8		2022		9		22		10

								9/22/22		11		175.55		2022		9		22		11

								9/22/22		12		165.68		2022		9		22		12

								9/22/22		13		165.17		2022		9		22		13

								9/22/22		14		163.01		2022		9		22		14

								9/22/22		15		150		2022		9		22		15

								9/22/22		16		138.7		2022		9		22		16

								9/22/22		17		138.7		2022		9		22		17

								9/22/22		18		158.54		2022		9		22		18

								9/22/22		19		166.7		2022		9		22		19

								9/22/22		20		180.54		2022		9		22		20

								9/22/22		21		250		2022		9		22		21

								9/22/22		22		239.64		2022		9		22		22

								9/22/22		23		176.88		2022		9		22		23

								9/22/22		24		171		2022		9		22		24

								9/21/22		1		121.06		2022		9		21		1

								9/21/22		2		109.5		2022		9		21		2

								9/21/22		3		110		2022		9		21		3

								9/21/22		4		105.95		2022		9		21		4

								9/21/22		5		104.89		2022		9		21		5

								9/21/22		6		109		2022		9		21		6

								9/21/22		7		122.78		2022		9		21		7

								9/21/22		8		148.33		2022		9		21		8

								9/21/22		9		166.62		2022		9		21		9

								9/21/22		10		153.81		2022		9		21		10

								9/21/22		11		139.69		2022		9		21		11

								9/21/22		12		132.1		2022		9		21		12

								9/21/22		13		138.7		2022		9		21		13

								9/21/22		14		139.06		2022		9		21		14

								9/21/22		15		127.2		2022		9		21		15

								9/21/22		16		126		2022		9		21		16

								9/21/22		17		127.2		2022		9		21		17

								9/21/22		18		138.2		2022		9		21		18

								9/21/22		19		148.43		2022		9		21		19

								9/21/22		20		180.99		2022		9		21		20

								9/21/22		21		187.93		2022		9		21		21

								9/21/22		22		185.68		2022		9		21		22

								9/21/22		23		150.05		2022		9		21		23

								9/21/22		24		124.5		2022		9		21		24

								9/20/22		1		172.31		2022		9		20		1

								9/20/22		2		144.15		2022		9		20		2

								9/20/22		3		135.95		2022		9		20		3

								9/20/22		4		134.2		2022		9		20		4

								9/20/22		5		136.5		2022		9		20		5

								9/20/22		6		143.47		2022		9		20		6

								9/20/22		7		160		2022		9		20		7

								9/20/22		8		183.17		2022		9		20		8

								9/20/22		9		191.85		2022		9		20		9

								9/20/22		10		184.74		2022		9		20		10

								9/20/22		11		150.5		2022		9		20		11

								9/20/22		12		131.43		2022		9		20		12

								9/20/22		13		131.43		2022		9		20		13

								9/20/22		14		131.43		2022		9		20		14

								9/20/22		15		126		2022		9		20		15

								9/20/22		16		124.5		2022		9		20		16

								9/20/22		17		126		2022		9		20		17

								9/20/22		18		126		2022		9		20		18

								9/20/22		19		133.58		2022		9		20		19

								9/20/22		20		173.72		2022		9		20		20

								9/20/22		21		189.76		2022		9		20		21

								9/20/22		22		188.54		2022		9		20		22

								9/20/22		23		140		2022		9		20		23

								9/20/22		24		128.08		2022		9		20		24

								9/19/22		1		178.15		2022		9		19		1

								9/19/22		2		157		2022		9		19		2

								9/19/22		3		151.8		2022		9		19		3

								9/19/22		4		147.7		2022		9		19		4

								9/19/22		5		155.12		2022		9		19		5

								9/19/22		6		165		2022		9		19		6

								9/19/22		7		192.83		2022		9		19		7

								9/19/22		8		205.94		2022		9		19		8

								9/19/22		9		220		2022		9		19		9

								9/19/22		10		209.71		2022		9		19		10

								9/19/22		11		202.6		2022		9		19		11

								9/19/22		12		199.99		2022		9		19		12

								9/19/22		13		200		2022		9		19		13

								9/19/22		14		200		2022		9		19		14

								9/19/22		15		196		2022		9		19		15

								9/19/22		16		192.83		2022		9		19		16

								9/19/22		17		194.59		2022		9		19		17

								9/19/22		18		189.54		2022		9		19		18

								9/19/22		19		201.1		2022		9		19		19

								9/19/22		20		206.34		2022		9		19		20

								9/19/22		21		248.8		2022		9		19		21

								9/19/22		22		235.1		2022		9		19		22

								9/19/22		23		202.6		2022		9		19		23

								9/19/22		24		180		2022		9		19		24

								9/18/22		1		145.07		2022		9		18		1

								9/18/22		2		141.52		2022		9		18		2

								9/18/22		3		140		2022		9		18		3

								9/18/22		4		124.45		2022		9		18		4

								9/18/22		5		138.53		2022		9		18		5

								9/18/22		6		141.52		2022		9		18		6

								9/18/22		7		146.5		2022		9		18		7

								9/18/22		8		157.46		2022		9		18		8

								9/18/22		9		150.61		2022		9		18		9

								9/18/22		10		140		2022		9		18		10

								9/18/22		11		99.32		2022		9		18		11

								9/18/22		12		87.2		2022		9		18		12

								9/18/22		13		85.7		2022		9		18		13

								9/18/22		14		85.7		2022		9		18		14

								9/18/22		15		84.92		2022		9		18		15

								9/18/22		16		61.01		2022		9		18		16

								9/18/22		17		84.58		2022		9		18		17

								9/18/22		18		99.4		2022		9		18		18

								9/18/22		19		145.07		2022		9		18		19

								9/18/22		20		156.31		2022		9		18		20

								9/18/22		21		182.6		2022		9		18		21

								9/18/22		22		202.28		2022		9		18		22

								9/18/22		23		182.89		2022		9		18		23

								9/18/22		24		175.95		2022		9		18		24

								9/17/22		1		90		2022		9		17		1

								9/17/22		2		63.93		2022		9		17		2

								9/17/22		3		59.64		2022		9		17		3

								9/17/22		4		55		2022		9		17		4

								9/17/22		5		53.95		2022		9		17		5

								9/17/22		6		54.63		2022		9		17		6

								9/17/22		7		54.84		2022		9		17		7

								9/17/22		8		58.43		2022		9		17		8

								9/17/22		9		58.63		2022		9		17		9

								9/17/22		10		49		2022		9		17		10

								9/17/22		11		15.01		2022		9		17		11

								9/17/22		12		10		2022		9		17		12

								9/17/22		13		19.28		2022		9		17		13

								9/17/22		14		30.1		2022		9		17		14

								9/17/22		15		30.1		2022		9		17		15

								9/17/22		16		47.63		2022		9		17		16

								9/17/22		17		49.69		2022		9		17		17

								9/17/22		18		51.32		2022		9		17		18

								9/17/22		19		88.1		2022		9		17		19

								9/17/22		20		100		2022		9		17		20

								9/17/22		21		141.52		2022		9		17		21

								9/17/22		22		167.5		2022		9		17		22

								9/17/22		23		106.5		2022		9		17		23

								9/17/22		24		88.1		2022		9		17		24

								9/16/22		1		191.42		2022		9		16		1

								9/16/22		2		181.6		2022		9		16		2

								9/16/22		3		165		2022		9		16		3

								9/16/22		4		156.43		2022		9		16		4

								9/16/22		5		155.2		2022		9		16		5

								9/16/22		6		155.71		2022		9		16		6

								9/16/22		7		171		2022		9		16		7

								9/16/22		8		192.83		2022		9		16		8

								9/16/22		9		201.36		2022		9		16		9

								9/16/22		10		190.13		2022		9		16		10

								9/16/22		11		170		2022		9		16		11

								9/16/22		12		181.6		2022		9		16		12

								9/16/22		13		181.6		2022		9		16		13

								9/16/22		14		180.1		2022		9		16		14

								9/16/22		15		154.69		2022		9		16		15

								9/16/22		16		144.09		2022		9		16		16

								9/16/22		17		140		2022		9		16		17

								9/16/22		18		141.32		2022		9		16		18

								9/16/22		19		150		2022		9		16		19

								9/16/22		20		181.01		2022		9		16		20

								9/16/22		21		201.76		2022		9		16		21

								9/16/22		22		202.28		2022		9		16		22

								9/16/22		23		180		2022		9		16		23

								9/16/22		24		146		2022		9		16		24

								9/15/22		1		174.52		2022		9		15		1

								9/15/22		2		170.01		2022		9		15		2

								9/15/22		3		165.05		2022		9		15		3

								9/15/22		4		155.04		2022		9		15		4

								9/15/22		5		164.79		2022		9		15		5

								9/15/22		6		165.05		2022		9		15		6

								9/15/22		7		168		2022		9		15		7

								9/15/22		8		176.69		2022		9		15		8

								9/15/22		9		194.45		2022		9		15		9

								9/15/22		10		186.9		2022		9		15		10

								9/15/22		11		176.29		2022		9		15		11

								9/15/22		12		175.99		2022		9		15		12

								9/15/22		13		176.43		2022		9		15		13

								9/15/22		14		176.68		2022		9		15		14

								9/15/22		15		176.09		2022		9		15		15

								9/15/22		16		172.5		2022		9		15		16

								9/15/22		17		165.05		2022		9		15		17

								9/15/22		18		168		2022		9		15		18

								9/15/22		19		173.01		2022		9		15		19

								9/15/22		20		194.84		2022		9		15		20

								9/15/22		21		210		2022		9		15		21

								9/15/22		22		215.25		2022		9		15		22

								9/15/22		23		179.44		2022		9		15		23

								9/15/22		24		155		2022		9		15		24

								9/14/22		1		110		2022		9		14		1

								9/14/22		2		104.48		2022		9		14		2

								9/14/22		3		95.25		2022		9		14		3

								9/14/22		4		94.25		2022		9		14		4

								9/14/22		5		95.25		2022		9		14		5

								9/14/22		6		101.75		2022		9		14		6

								9/14/22		7		109.21		2022		9		14		7

								9/14/22		8		130		2022		9		14		8

								9/14/22		9		153.05		2022		9		14		9

								9/14/22		10		153.05		2022		9		14		10

								9/14/22		11		142.04		2022		9		14		11

								9/14/22		12		113.9		2022		9		14		12

								9/14/22		13		118.43		2022		9		14		13

								9/14/22		14		111		2022		9		14		14

								9/14/22		15		109.21		2022		9		14		15

								9/14/22		16		108		2022		9		14		16

								9/14/22		17		109.21		2022		9		14		17

								9/14/22		18		111		2022		9		14		18

								9/14/22		19		131.48		2022		9		14		19

								9/14/22		20		175.01		2022		9		14		20

								9/14/22		21		215		2022		9		14		21

								9/14/22		22		240		2022		9		14		22

								9/14/22		23		208.1		2022		9		14		23

								9/14/22		24		168.05		2022		9		14		24

								9/13/22		1		131.27		2022		9		13		1

								9/13/22		2		120		2022		9		13		2

								9/13/22		3		113.25		2022		9		13		3

								9/13/22		4		100		2022		9		13		4

								9/13/22		5		91.73		2022		9		13		5

								9/13/22		6		90		2022		9		13		6

								9/13/22		7		101.55		2022		9		13		7

								9/13/22		8		120		2022		9		13		8

								9/13/22		9		120.07		2022		9		13		9

								9/13/22		10		130		2022		9		13		10

								9/13/22		11		126.04		2022		9		13		11

								9/13/22		12		114.25		2022		9		13		12

								9/13/22		13		113.25		2022		9		13		13

								9/13/22		14		113		2022		9		13		14

								9/13/22		15		109.68		2022		9		13		15

								9/13/22		16		110		2022		9		13		16

								9/13/22		17		111.25		2022		9		13		17

								9/13/22		18		112.25		2022		9		13		18

								9/13/22		19		130.21		2022		9		13		19

								9/13/22		20		170		2022		9		13		20

								9/13/22		21		205.19		2022		9		13		21

								9/13/22		22		212		2022		9		13		22

								9/13/22		23		195.07		2022		9		13		23

								9/13/22		24		150		2022		9		13		24

								9/12/22		1		190.39		2022		9		12		1

								9/12/22		2		165.25		2022		9		12		2

								9/12/22		3		155.01		2022		9		12		3

								9/12/22		4		140		2022		9		12		4

								9/12/22		5		140		2022		9		12		5

								9/12/22		6		140		2022		9		12		6

								9/12/22		7		162.25		2022		9		12		7

								9/12/22		8		188.87		2022		9		12		8

								9/12/22		9		204		2022		9		12		9

								9/12/22		10		220		2022		9		12		10

								9/12/22		11		200		2022		9		12		11

								9/12/22		12		175.04		2022		9		12		12

								9/12/22		13		160		2022		9		12		13

								9/12/22		14		161.25		2022		9		12		14

								9/12/22		15		135		2022		9		12		15

								9/12/22		16		135.97		2022		9		12		16

								9/12/22		17		156.1		2022		9		12		17

								9/12/22		18		176.38		2022		9		12		18

								9/12/22		19		193.92		2022		9		12		19

								9/12/22		20		206.32		2022		9		12		20

								9/12/22		21		225.03		2022		9		12		21

								9/12/22		22		240.01		2022		9		12		22

								9/12/22		23		183.11		2022		9		12		23

								9/12/22		24		161.25		2022		9		12		24

								9/11/22		1		210		2022		9		11		1

								9/11/22		2		191.34		2022		9		11		2

								9/11/22		3		189.77		2022		9		11		3

								9/11/22		4		187.52		2022		9		11		4

								9/11/22		5		185.73		2022		9		11		5

								9/11/22		6		184.26		2022		9		11		6

								9/11/22		7		184.15		2022		9		11		7

								9/11/22		8		180.05		2022		9		11		8

								9/11/22		9		157		2022		9		11		9

								9/11/22		10		177.38		2022		9		11		10

								9/11/22		11		135.82		2022		9		11		11

								9/11/22		12		118.15		2022		9		11		12

								9/11/22		13		112.35		2022		9		11		13

								9/11/22		14		108.6		2022		9		11		14

								9/11/22		15		100.2		2022		9		11		15

								9/11/22		16		99.5		2022		9		11		16

								9/11/22		17		98.5		2022		9		11		17

								9/11/22		18		102.07		2022		9		11		18

								9/11/22		19		116.04		2022		9		11		19

								9/11/22		20		175.86		2022		9		11		20

								9/11/22		21		193.67		2022		9		11		21

								9/11/22		22		252		2022		9		11		22

								9/11/22		23		221.71		2022		9		11		23

								9/11/22		24		192.44		2022		9		11		24

								9/10/22		1		209.39		2022		9		10		1

								9/10/22		2		190		2022		9		10		2

								9/10/22		3		172.86		2022		9		10		3

								9/10/22		4		171.63		2022		9		10		4

								9/10/22		5		170.91		2022		9		10		5

								9/10/22		6		170.91		2022		9		10		6

								9/10/22		7		171.63		2022		9		10		7

								9/10/22		8		172.86		2022		9		10		8

								9/10/22		9		171.63		2022		9		10		9

								9/10/22		10		165.2		2022		9		10		10

								9/10/22		11		140.68		2022		9		10		11

								9/10/22		12		147.87		2022		9		10		12

								9/10/22		13		148.69		2022		9		10		13

								9/10/22		14		148.93		2022		9		10		14

								9/10/22		15		140.1		2022		9		10		15

								9/10/22		16		123.35		2022		9		10		16

								9/10/22		17		120.83		2022		9		10		17

								9/10/22		18		135		2022		9		10		18

								9/10/22		19		157		2022		9		10		19

								9/10/22		20		186		2022		9		10		20

								9/10/22		21		250.19		2022		9		10		21

								9/10/22		22		300		2022		9		10		22

								9/10/22		23		255.1		2022		9		10		23

								9/10/22		24		204.51		2022		9		10		24

								9/9/22		1		190		2022		9		9		1

								9/9/22		2		170.78		2022		9		9		2

								9/9/22		3		160.1		2022		9		9		3

								9/9/22		4		157.27		2022		9		9		4

								9/9/22		5		157.17		2022		9		9		5

								9/9/22		6		159.93		2022		9		9		6

								9/9/22		7		152.77		2022		9		9		7

								9/9/22		8		193.48		2022		9		9		8

								9/9/22		9		205		2022		9		9		9

								9/9/22		10		171.55		2022		9		9		10

								9/9/22		11		133.01		2022		9		9		11

								9/9/22		12		120.52		2022		9		9		12

								9/9/22		13		118.69		2022		9		9		13

								9/9/22		14		118		2022		9		9		14

								9/9/22		15		121.04		2022		9		9		15

								9/9/22		16		119.58		2022		9		9		16

								9/9/22		17		118.17		2022		9		9		17

								9/9/22		18		121		2022		9		9		18

								9/9/22		19		119.14		2022		9		9		19

								9/9/22		20		160.1		2022		9		9		20

								9/9/22		21		234.67		2022		9		9		21

								9/9/22		22		250		2022		9		9		22

								9/9/22		23		220		2022		9		9		23

								9/9/22		24		161.43		2022		9		9		24

								9/8/22		1		153.14		2022		9		8		1

								9/8/22		2		150		2022		9		8		2

								9/8/22		3		146.71		2022		9		8		3

								9/8/22		4		130.1		2022		9		8		4

								9/8/22		5		130.1		2022		9		8		5

								9/8/22		6		130		2022		9		8		6

								9/8/22		7		137.9		2022		9		8		7

								9/8/22		8		161.6		2022		9		8		8

								9/8/22		9		175.06		2022		9		8		9

								9/8/22		10		162.12		2022		9		8		10

								9/8/22		11		157.35		2022		9		8		11

								9/8/22		12		150.89		2022		9		8		12

								9/8/22		13		152.63		2022		9		8		13

								9/8/22		14		153.14		2022		9		8		14

								9/8/22		15		138.93		2022		9		8		15

								9/8/22		16		129.99		2022		9		8		16

								9/8/22		17		125		2022		9		8		17

								9/8/22		18		130		2022		9		8		18

								9/8/22		19		148.8		2022		9		8		19

								9/8/22		20		158.29		2022		9		8		20

								9/8/22		21		200		2022		9		8		21

								9/8/22		22		250		2022		9		8		22

								9/8/22		23		198.36		2022		9		8		23

								9/8/22		24		172.36		2022		9		8		24

								9/7/22		1		115.19		2022		9		7		1

								9/7/22		2		107.07		2022		9		7		2

								9/7/22		3		96.93		2022		9		7		3

								9/7/22		4		95.5		2022		9		7		4

								9/7/22		5		95.5		2022		9		7		5

								9/7/22		6		95.5		2022		9		7		6

								9/7/22		7		108.98		2022		9		7		7

								9/7/22		8		170		2022		9		7		8

								9/7/22		9		177.03		2022		9		7		9

								9/7/22		10		119.98		2022		9		7		10

								9/7/22		11		99.1		2022		9		7		11

								9/7/22		12		93.5		2022		9		7		12

								9/7/22		13		91.5		2022		9		7		13

								9/7/22		14		82.42		2022		9		7		14

								9/7/22		15		53.94		2022		9		7		15

								9/7/22		16		50.1		2022		9		7		16

								9/7/22		17		48.42		2022		9		7		17

								9/7/22		18		53.02		2022		9		7		18

								9/7/22		19		76		2022		9		7		19

								9/7/22		20		98.3		2022		9		7		20

								9/7/22		21		155.96		2022		9		7		21

								9/7/22		22		189.15		2022		9		7		22

								9/7/22		23		164.42		2022		9		7		23

								9/7/22		24		120		2022		9		7		24

								9/6/22		1		190.99		2022		9		6		1

								9/6/22		2		143.2		2022		9		6		2

								9/6/22		3		138.57		2022		9		6		3

								9/6/22		4		136.57		2022		9		6		4

								9/6/22		5		137.57		2022		9		6		5

								9/6/22		6		139.57		2022		9		6		6

								9/6/22		7		145.37		2022		9		6		7

								9/6/22		8		213.95		2022		9		6		8

								9/6/22		9		214.69		2022		9		6		9

								9/6/22		10		193.51		2022		9		6		10

								9/6/22		11		144.99		2022		9		6		11

								9/6/22		12		139.57		2022		9		6		12

								9/6/22		13		139.5		2022		9		6		13

								9/6/22		14		138.57		2022		9		6		14

								9/6/22		15		130.77		2022		9		6		15

								9/6/22		16		129.77		2022		9		6		16

								9/6/22		17		129.77		2022		9		6		17

								9/6/22		18		133.16		2022		9		6		18

								9/6/22		19		140		2022		9		6		19

								9/6/22		20		213.95		2022		9		6		20

								9/6/22		21		243.94		2022		9		6		21

								9/6/22		22		261.67		2022		9		6		22

								9/6/22		23		240.97		2022		9		6		23

								9/6/22		24		229.01		2022		9		6		24

								9/5/22		1		216.01		2022		9		5		1

								9/5/22		2		203.21		2022		9		5		2

								9/5/22		3		195.52		2022		9		5		3

								9/5/22		4		190		2022		9		5		4

								9/5/22		5		191		2022		9		5		5

								9/5/22		6		195.52		2022		9		5		6

								9/5/22		7		206.1		2022		9		5		7

								9/5/22		8		220.5		2022		9		5		8

								9/5/22		9		221.5		2022		9		5		9

								9/5/22		10		206.8		2022		9		5		10

								9/5/22		11		195		2022		9		5		11

								9/5/22		12		168		2022		9		5		12

								9/5/22		13		147.79		2022		9		5		13

								9/5/22		14		142.14		2022		9		5		14

								9/5/22		15		137.16		2022		9		5		15

								9/5/22		16		121.24		2022		9		5		16

								9/5/22		17		121.19		2022		9		5		17

								9/5/22		18		129.48		2022		9		5		18

								9/5/22		19		143.2		2022		9		5		19

								9/5/22		20		197.75		2022		9		5		20

								9/5/22		21		223.95		2022		9		5		21

								9/5/22		22		277		2022		9		5		22

								9/5/22		23		253.2		2022		9		5		23

								9/5/22		24		221.5		2022		9		5		24

								9/4/22		1		200.7		2022		9		4		1

								9/4/22		2		180		2022		9		4		2

								9/4/22		3		176		2022		9		4		3

								9/4/22		4		179		2022		9		4		4

								9/4/22		5		180		2022		9		4		5

								9/4/22		6		185		2022		9		4		6

								9/4/22		7		190.3		2022		9		4		7

								9/4/22		8		194.99		2022		9		4		8

								9/4/22		9		204.29		2022		9		4		9

								9/4/22		10		180		2022		9		4		10

								9/4/22		11		102.46		2022		9		4		11

								9/4/22		12		85.5		2022		9		4		12

								9/4/22		13		82.5		2022		9		4		13

								9/4/22		14		80.5		2022		9		4		14

								9/4/22		15		65.16		2022		9		4		15

								9/4/22		16		39.31		2022		9		4		16

								9/4/22		17		19.9		2022		9		4		17

								9/4/22		18		21.09		2022		9		4		18

								9/4/22		19		80		2022		9		4		19

								9/4/22		20		126.56		2022		9		4		20

								9/4/22		21		204.88		2022		9		4		21

								9/4/22		22		250		2022		9		4		22

								9/4/22		23		252.02		2022		9		4		23

								9/4/22		24		238.64		2022		9		4		24

								9/3/22		1		149.95		2022		9		3		1

								9/3/22		2		137.64		2022		9		3		2

								9/3/22		3		124.01		2022		9		3		3

								9/3/22		4		117.79		2022		9		3		4

								9/3/22		5		136.12		2022		9		3		5

								9/3/22		6		141.17		2022		9		3		6

								9/3/22		7		151.99		2022		9		3		7

								9/3/22		8		149.99		2022		9		3		8

								9/3/22		9		155.44		2022		9		3		9

								9/3/22		10		137.64		2022		9		3		10

								9/3/22		11		101		2022		9		3		11

								9/3/22		12		96.44		2022		9		3		12

								9/3/22		13		93.5		2022		9		3		13

								9/3/22		14		91.5		2022		9		3		14

								9/3/22		15		80		2022		9		3		15

								9/3/22		16		50		2022		9		3		16

								9/3/22		17		23.77		2022		9		3		17

								9/3/22		18		30		2022		9		3		18

								9/3/22		19		68.1		2022		9		3		19

								9/3/22		20		95.5		2022		9		3		20

								9/3/22		21		163.9		2022		9		3		21

								9/3/22		22		206.8		2022		9		3		22

								9/3/22		23		203.16		2022		9		3		23

								9/3/22		24		155.96		2022		9		3		24

								9/2/22		1		157.39		2022		9		2		1

								9/2/22		2		141.98		2022		9		2		2

								9/2/22		3		137.76		2022		9		2		3

								9/2/22		4		137.54		2022		9		2		4

								9/2/22		5		137.76		2022		9		2		5

								9/2/22		6		140.92		2022		9		2		6

								9/2/22		7		140.92		2022		9		2		7

								9/2/22		8		193.18		2022		9		2		8

								9/2/22		9		200		2022		9		2		9

								9/2/22		10		194.72		2022		9		2		10

								9/2/22		11		152.79		2022		9		2		11

								9/2/22		12		140.92		2022		9		2		12

								9/2/22		13		149		2022		9		2		13

								9/2/22		14		146.78		2022		9		2		14

								9/2/22		15		139.64		2022		9		2		15

								9/2/22		16		130		2022		9		2		16

								9/2/22		17		119.77		2022		9		2		17

								9/2/22		18		120.77		2022		9		2		18

								9/2/22		19		129.98		2022		9		2		19

								9/2/22		20		141.98		2022		9		2		20

								9/2/22		21		194.65		2022		9		2		21

								9/2/22		22		205.27		2022		9		2		22

								9/2/22		23		160		2022		9		2		23

								9/2/22		24		137.54		2022		9		2		24

								9/1/22		1		200		2022		9		1		1

								9/1/22		2		181.99		2022		9		1		2

								9/1/22		3		178.54		2022		9		1		3

								9/1/22		4		178.54		2022		9		1		4

								9/1/22		5		181.23		2022		9		1		5

								9/1/22		6		189.65		2022		9		1		6

								9/1/22		7		198.64		2022		9		1		7

								9/1/22		8		227.31		2022		9		1		8

								9/1/22		9		228.4		2022		9		1		9

								9/1/22		10		225		2022		9		1		10

								9/1/22		11		197.65		2022		9		1		11

								9/1/22		12		179.25		2022		9		1		12

								9/1/22		13		178.65		2022		9		1		13

								9/1/22		14		179		2022		9		1		14

								9/1/22		15		175.08		2022		9		1		15

								9/1/22		16		148.6		2022		9		1		16

								9/1/22		17		149.7		2022		9		1		17

								9/1/22		18		157.68		2022		9		1		18

								9/1/22		19		176.12		2022		9		1		19

								9/1/22		20		210		2022		9		1		20

								9/1/22		21		230.01		2022		9		1		21

								9/1/22		22		250		2022		9		1		22

								9/1/22		23		228.4		2022		9		1		23

								9/1/22		24		191.23		2022		9		1		24





Seletor1

		Tipo de fornecimento				Eletricidade		Gás		Eletricidade/Gás				Tipo energia		Comercializador		Tarifário		Ciclo		Coluna4				Tarifário		Nome tarifario		Ciclo				Tarifario						Ciclo										Tipo energia		Eletricidade		Tipo energia		Gás		Tipo energia		Eletricidade/Gás

		Eletricidade				ALDROENERGIA		ALDROENERGIA		ALDROENERGIA				Eletricidade		ALFAENERGIA		ALFAENERGIA_01		1		3												AXPO_02		AXPO_02		1		1				Tarifa Livre (indexado) 100% Verde		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde

		Gás				ALFAENERGIA		AUDAX		EDPC				Eletricidade		ALFAENERGIA		ALFAENERGIA_01		2		3												AXPO_01		AXPO_01		2		2				Tarifa Livre (indexado) 		Tarifa Livre (indexado) 		ALFAENERGIA		ALFAENERGIA		AUDAX		AUDAX		EDPC		EDPC

		Eletricidade/Gás				AUDAX		DOUROGAS		END				Eletricidade		ALFAENERGIA		ALFAENERGIA_01		3		3																3		3								AUDAX		AUDAX		CURBEI		CURBEI		END		END

						AXPO		EDPC		G9ENERGY				Eletricidade		ALFAENERGIA		ALFAENERGIA_02		1		3																										AXPO		AXPO		CURDIA		CURDIA		G9ENERGY		G9ENERGY

						COOP		END		GALP				Eletricidade		ALFAENERGIA		ALFAENERGIA_02		2		3																										COOP		COOP		CURDUR		CURDUR		GALP		GALP

						ECOCHOICE		ESIMPLES		GOLD				Eletricidade		ALFAENERGIA		ALFAENERGIA_02		3		3																										EDPC		EDPC		CURLIS		CURLIS		GOLD		GOLD

						EDPC		G9ENERGY		ROLEAR				Eletricidade		ALFAENERGIA		ALFAENERGIA_03		1		3																										EDPSU		EDPSU		CURLUS		CURLUS		REPSOL		REPSOL

						EDPSU		GALP		USENERGY				Eletricidade		ALFAENERGIA		ALFAENERGIA_03		2		3																										END		END		CURMED		CURMED		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE

						ENAT		GOLD		YESENERGY				Eletricidade		ALFAENERGIA		ALFAENERGIA_03		3		3																										EZUENERGIA		EZUENERGIA		CURPAX		CURPAX		REPSOL_2		REPSOL_2

						END		IBD						Eletricidade		AUDAX		AUDAX_01		1		3																										G9ENERGY		G9ENERGY		CURREN		CURREN

						EZUENERGIA		JAFPLUS						Eletricidade		AUDAX		AUDAX_01		2		3																										GALP		GALP		CURSET		CURSET

						G9ENERGY		LUZIGAS						Eletricidade		AUDAX		AUDAX_01		3		3																										GOLD		GOLD		CURSON		CURSON

						GALP		ROLEAR						Eletricidade		AUDAX		AUDAX_02		1		3																										IBD		IBD		CURTAG		CURTAG

						GOLD		USENERGY						Eletricidade		AUDAX		AUDAX_02		2		3																										JAFPLUS		JAFPLUS		DOUROGAS		DOUROGAS

						HEN		YESENERGY						Eletricidade		AUDAX		AUDAX_02		3		3																										LOGICA		LOGICA		EDPC		EDPC

						IBD		ZODIVIMP						Eletricidade		AUDAX		AUDAX_03		1		3																										LUZBOA		LUZBOA		END		END

						JAFPLUS								Eletricidade		AUDAX		AUDAX_03		2		3																										LUZIGAS		LUZIGAS		G9ENERGY		G9ENERGY

						LOGICA								Eletricidade		AUDAX		AUDAX_03		3		3																										MEOENERGIA		MEOENERGIA		GALP		GALP

						LUZBOA								Eletricidade		AUDAX		AUDAX_04		1		3																										MUON		MUON		GOLD		GOLD

						LUZIGAS								Eletricidade		AUDAX		AUDAX_04		2		3																										NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA		IBD		IBD

						MEOENERGIA								Eletricidade		AUDAX		AUDAX_04		3		3																										NATURGY		NATURGY		JAFPLUS		JAFPLUS

						MUON								Eletricidade		AXPO		AXPO_01		1		3				AXPO_01		Tarifa Livre (indexado) 		1																		YESENERGY		YESENERGY		LUZIGAS		LUZIGAS

						NABALIAENERGIA								Eletricidade		AXPO		AXPO_01		2		3				AXPO_01		Tarifa Livre (indexado) 		2																		NOSSAENERGIA		NOSSAENERGIA		YESENERGY		YESENERGY

						NATURGY								Eletricidade		AXPO		AXPO_01		3		3				AXPO_01		Tarifa Livre (indexado) 		3																		PORTULOGOS		PORTULOGOS		PORTULOGOS		PORTULOGOS

						ROLEAR								Eletricidade		AXPO		AXPO_02		1		3				AXPO_02		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde																				REPSOL		REPSOL		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE

						USENERGY								Eletricidade		AXPO		AXPO_02		2		3				AXPO_02		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde																				ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE

						YESENERGY								Eletricidade		AXPO		AXPO_02		3		3				AXPO_02		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde																				REPSOL_2		REPSOL_2

														Eletricidade		COOP		COOP_01		1		3								

														Eletricidade		COOP		COOP_01		2		3								

														Eletricidade		COOP		COOP_01		3		3								

														Eletricidade		COOP		COOP_02		1		3								

														Eletricidade		COOP		COOP_02		2		3								

														Eletricidade		COOP		COOP_02		3		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_10		1		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_10		2		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_10		3		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_100		1		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_100		2		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_100		3		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_101		1		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_101		2		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_101		3		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_102		1		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_102		2		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_102		3		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_103		1		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_103		2		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_103		3		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_104		1		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_104		2		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_104		3		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_105		1		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_105		2		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_105		3		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_106		1		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_106		2		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_107		1		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_107		2		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_108		1		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_108		2		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_109		1		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_109		2		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_11		1		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_11		2		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_11		3		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_110		1		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_110		2		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_111		1		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_111		2		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_112		1		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_112		2		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_113		1		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_113		2		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_114		1		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_114		2		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_115		1		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_115		2		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_116		1		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_116		2		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_117		1		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_117		2		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_118		1		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_118		2		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_119		1		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_119		2		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_12		1		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_12		2		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_12		3		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_120		1		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_120		2		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_121		2		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_121		3		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_13		1		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_13		2		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_13		3		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_14		1		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_14		2		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_14		3		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_15		1		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_15		2		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_15		3		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_16		1		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_16		2		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_16		3		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_17		1		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_17		2		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_17		3		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_18		1		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_18		2		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_18		3		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_28		1		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_28		2		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_28		3		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_29		1		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_29		2		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_29		3		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_30		1		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_30		2		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_30		3		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_31		1		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_31		2		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_31		3		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_32		1		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_32		2		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_32		3		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_33		1		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_33		2		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_33		3		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_34		1		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_34		2		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_34		3		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_35		1		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_35		2		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_35		3		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_36		1		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_36		2		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_36		3		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_46		1		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_46		2		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_46		3		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_47		1		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_47		2		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_47		3		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_48		1		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_48		2		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_48		3		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_49		1		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_49		2		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_49		3		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_50		1		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_50		2		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_50		3		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_51		1		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_51		2		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_51		3		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_52		1		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_52		2		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_52		3		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_53		1		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_53		2		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_53		3		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_54		1		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_54		2		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_54		3		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_95		1		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_95		2		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_96		1		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_96		2		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_97		1		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_97		2		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_98		1		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_98		2		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_99		1		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_99		2		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_99		3		3								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_122		2		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_122		3		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_123		2		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_123		3		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_124		2		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_124		3		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_125		1		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_125		2		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_125		3		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_126		1		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_126		2		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_126		3		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_127		1		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_127		2		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_127		3		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_128		1		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_128		2		4								

														Eletricidade		EDPC		EDPC_128		3		4								

														Eletricidade		EDPSU		TUR		1		-2								

														Eletricidade		EDPSU		TUR		2		-2								

														Eletricidade		EDPSU		TUR		3		-2								

														Eletricidade		END		END_03		1		3								

														Eletricidade		END		END_03		2		3								

														Eletricidade		END		END_04		1		3								

														Eletricidade		END		END_04		2		3								

														Eletricidade		END		END_07		1		3								

														Eletricidade		END		END_08		1		3								

														Eletricidade		END		END_11		1		3								

														Eletricidade		END		END_14		1		3								

														Eletricidade		END		END_15		1		3								

														Eletricidade		END		END_20		1		3								

														Eletricidade		END		END_21		1		3								

														Eletricidade		END		END_22		1		3								

														Eletricidade		END		END_23		1		3								

														Eletricidade		END		END_24		1		3								

														Eletricidade		END		END_25		1		3								

														Eletricidade		END		END_30		1		3								

														Eletricidade		END		END_30		2		3								

														Eletricidade		END		END_31		1		3								

														Eletricidade		END		END_31		2		3								

														Eletricidade		END		END_40		1		3								

														Eletricidade		END		END_40		2		3								

														Eletricidade		END		END_41		1		3								

														Eletricidade		END		END_41		2		3								

														Eletricidade		END		END_48		1		3								

														Eletricidade		END		END_48		2		3								

														Eletricidade		END		END_49		1		3								

														Eletricidade		END		END_49		2		3								

														Eletricidade		END		END_50		1		3								

														Eletricidade		END		END_50		2		3								

														Eletricidade		END		END_51		1		3								

														Eletricidade		END		END_51		2		3								

														Eletricidade		END		END_52		1		3								

														Eletricidade		END		END_52		2		3								

														Eletricidade		END		END_53		1		3								

														Eletricidade		END		END_53		2		3								

														Eletricidade		END		END_54		1		3								

														Eletricidade		END		END_54		2		3								

														Eletricidade		END		END_55		1		3								

														Eletricidade		END		END_55		2		3								

														Eletricidade		END		END_62		1		3								

														Eletricidade		END		END_62		2		3								

														Eletricidade		END		END_63		1		3								

														Eletricidade		END		END_63		2		3								

														Eletricidade		END		END_64		1		3								

														Eletricidade		END		END_64		2		3								

														Eletricidade		END		END_65		1		3								

														Eletricidade		END		END_65		2		3								

														Eletricidade		END		END_68		1		3								

														Eletricidade		END		END_68		2		3								

														Eletricidade		END		END_69		1		3								

														Eletricidade		END		END_69		2		3								

														Eletricidade		END		END_76		1		3								

														Eletricidade		END		END_76		2		3								

														Eletricidade		END		END_77		1		3								

														Eletricidade		END		END_77		2		3								

														Eletricidade		END		END_78		1		3								

														Eletricidade		END		END_78		2		3								

														Eletricidade		END		END_79		1		3								

														Eletricidade		END		END_79		2		3								

														Eletricidade		END		END_84		1		3								

														Eletricidade		END		END_84		2		3								

														Eletricidade		END		END_85		1		3								

														Eletricidade		END		END_85		2		3								

														Eletricidade		EZUENERGIA		EZUENERGIA_01		1		3								

														Eletricidade		EZUENERGIA		EZUENERGIA_01		2		3								

														Eletricidade		EZUENERGIA		EZUENERGIA_01		3		3								

														Eletricidade		EZUENERGIA		EZUENERGIA_02		1		3								

														Eletricidade		EZUENERGIA		EZUENERGIA_02		2		3								

														Eletricidade		EZUENERGIA		EZUENERGIA_02		3		3								

														Eletricidade		G9ENERGY		G9ENERGY_05		1		3								

														Eletricidade		G9ENERGY		G9ENERGY_05		2		3								

														Eletricidade		G9ENERGY		G9ENERGY_05		3		3								

														Eletricidade		G9ENERGY		G9ENERGY_06		1		3								

														Eletricidade		G9ENERGY		G9ENERGY_06		2		3								

														Eletricidade		G9ENERGY		G9ENERGY_06		3		3								

														Eletricidade		G9ENERGY		G9ENERGY_07		1		3								

														Eletricidade		G9ENERGY		G9ENERGY_07		2		3								

														Eletricidade		G9ENERGY		G9ENERGY_07		3		3								

														Eletricidade		G9ENERGY		G9ENERGY_08		1		3								

														Eletricidade		G9ENERGY		G9ENERGY_08		2		3								

														Eletricidade		G9ENERGY		G9ENERGY_08		3		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_03		1		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_03		2		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_04		1		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_04		2		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_05		1		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_05		2		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_06		1		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_06		2		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_07		1		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_07		2		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_08		1		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_08		2		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_105		1		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_105		2		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_106		1		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_106		2		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_107		1		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_107		2		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_108		1		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_108		2		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_109		1		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_109		2		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_110		1		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_110		2		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_111		1		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_111		2		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_112		1		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_112		2		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_113		1		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_113		2		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_114		1		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_114		2		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_115		1		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_115		2		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_116		1		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_116		2		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_117		1		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_117		2		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_118		1		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_118		2		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_119		1		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_119		2		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_120		1		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_120		2		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_121		1		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_121		2		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_122		1		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_122		2		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_123		1		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_123		2		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_124		1		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_124		2		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_125		1		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_125		2		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_126		1		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_126		2		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_127		1		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_127		2		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_128		1		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_128		2		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_145		2		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_146		2		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_147		2		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_148		2		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_149		2		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_150		2		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_151		2		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_152		2		4								

														Eletricidade		GALP		GALP_17		1		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_17		2		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_18		1		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_18		2		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_37		1		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_37		2		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_38		1		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_38		2		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_39		1		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_39		2		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_40		1		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_40		2		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_41		1		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_41		2		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_42		1		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_42		2		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_43		1		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_43		2		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_44		1		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_44		2		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_45		1		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_45		2		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_46		1		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_46		2		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_47		1		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_47		2		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_48		1		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_48		2		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_49		1		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_49		2		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_50		1		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_50		2		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_51		1		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_51		2		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_52		1		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_52		2		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_73		3		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_74		3		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_75		1		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_75		2		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_76		1		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_76		2		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_77		3		3								

														Eletricidade		GALP		GALP_78		3		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_02		1		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_02		2		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_08		1		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_08		2		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_09		1		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_09		2		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_10		1		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_10		2		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_11		1		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_11		2		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_20		1		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_20		2		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_21		1		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_21		2		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_22		1		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_22		2		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_23		1		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_23		2		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_32		1		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_32		2		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_33		1		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_33		2		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_34		1		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_34		2		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_35		1		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_35		2		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_44		1		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_44		2		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_45		1		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_45		2		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_46		1		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_46		2		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_47		1		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_47		2		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_53		1		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_53		2		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_56		1		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_56		2		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_62		1		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_62		2		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_63		1		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_63		2		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_64		1		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_64		2		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_65		1		3								

														Eletricidade		GOLD		GOLD_65		2		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_13		3		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_14		3		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_15		3		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_16		1		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_16		2		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_17		1		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_17		2		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_18		1		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_18		2		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_19		1		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_19		2		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_20		1		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_20		2		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_21		1		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_21		2		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_22		1		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_22		2		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_23		1		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_23		2		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_24		1		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_24		2		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_25		1		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_25		2		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_26		1		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_26		2		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_27		1		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_27		2		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_28		1		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_28		2		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_29		1		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_29		2		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_30		1		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_30		2		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_31		1		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_31		2		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_32		1		3								

														Eletricidade		IBD		IBD_32		2		3								

														Eletricidade		JAFPLUS		JAFPLUS_03		1		3								

														Eletricidade		JAFPLUS		JAFPLUS_03		2		3								

														Eletricidade		JAFPLUS		JAFPLUS_03		3		3								

														Eletricidade		JAFPLUS		JAFPLUS_04		1		3								

														Eletricidade		JAFPLUS		JAFPLUS_04		2		3								

														Eletricidade		JAFPLUS		JAFPLUS_04		3		3								

														Eletricidade		LOGICA		LOGICA_01		1		3								

														Eletricidade		LOGICA		LOGICA_01		2		3								

														Eletricidade		LOGICA		LOGICA_01		3		3								

														Eletricidade		LUZBOA		LUZBOA_01		1		3								

														Eletricidade		LUZBOA		LUZBOA_01		2		3								

														Eletricidade		LUZBOA		LUZBOA_01		3		3								

														Eletricidade		LUZBOA		LUZBOA_02		1		3								

														Eletricidade		LUZBOA		LUZBOA_03		1		3								

														Eletricidade		LUZBOA		LUZBOA_03		2		3								

														Eletricidade		LUZBOA		LUZBOA_03		3		3								

														Eletricidade		LUZIGAS		LUZIGAS_01		1		3								

														Eletricidade		LUZIGAS		LUZIGAS_01		2		3								

														Eletricidade		LUZIGAS		LUZIGAS_01		3		3								

														Eletricidade		LUZIGAS		LUZIGAS_02		1		3								

														Eletricidade		LUZIGAS		LUZIGAS_02		2		3								

														Eletricidade		LUZIGAS		LUZIGAS_02		3		3								

														Eletricidade		LUZIGAS		LUZIGAS_03		1		3								

														Eletricidade		LUZIGAS		LUZIGAS_03		2		3								

														Eletricidade		LUZIGAS		LUZIGAS_03		3		3								

														Eletricidade		MEOENERGIA		MEOENERGIA_01		1		3								

														Eletricidade		MEOENERGIA		MEOENERGIA_01		2		3								

														Eletricidade		MEOENERGIA		MEOENERGIA_01		3		3								

														Eletricidade		MEOENERGIA		MEOENERGIA_02		1		3								

														Eletricidade		MEOENERGIA		MEOENERGIA_02		2		3								

														Eletricidade		MEOENERGIA		MEOENERGIA_02		3		3								

														Eletricidade		MUON		MUON_01		1		3								

														Eletricidade		MUON		MUON_01		2		3								

														Eletricidade		MUON		MUON_01		3		3								

														Eletricidade		MUON		MUON_02		1		3								

														Eletricidade		MUON		MUON_02		2		3								

														Eletricidade		MUON		MUON_02		3		3								

														Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_01		1		3								

														Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_01		2		3								

														Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_01		3		3								

														Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_02		1		3								

														Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_02		2		3								

														Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_02		3		3								

														Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_03		1		3								

														Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_03		2		3								

														Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_03		3		3								

														Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_04		1		3								

														Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_04		2		3								

														Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_04		3		3								

														Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_05		1		3								

														Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_05		2		3								

														Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_05		3		3								

														Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_06		1		3								

														Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_06		2		3								

														Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_06		3		3								

														Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_07		1		3								

														Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_07		2		3								

														Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_07		3		3								

														Eletricidade		NATURGY		NATURGY_01		1		3								

														Eletricidade		NATURGY		NATURGY_01		2		3								

														Eletricidade		NATURGY		NATURGY_01		3		3								

														Eletricidade		NATURGY		NATURGY_02		3		3								

														Eletricidade		YESENERGY		YESENERGY_02		1		3								

														Eletricidade		YESENERGY		YESENERGY_02		2		3								

														Eletricidade		YESENERGY		YESENERGY_02		3		3								

														Eletricidade		YESENERGY		YESENERGY_03		1		3								

														Eletricidade		YESENERGY		YESENERGY_03		2		3								

														Eletricidade		YESENERGY		YESENERGY_03		3		3								

														Eletricidade		YESENERGY		YESENERGY_04		1		3								

														Eletricidade		YESENERGY		YESENERGY_04		2		3								

														Eletricidade		YESENERGY		YESENERGY_04		3		3								

														Eletricidade		NOSSAENERGIA		NOSSAENERGIA_01		1		3								

														Eletricidade		NOSSAENERGIA		NOSSAENERGIA_01		2		3								

														Eletricidade		NOSSAENERGIA		NOSSAENERGIA_01		3		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_01		1		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_01		2		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_01		3		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_02		1		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_02		2		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_02		3		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_03		1		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_03		2		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_03		3		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_11		1		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_11		2		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_11		3		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_12		1		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_12		2		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_12		3		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_13		1		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_13		2		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_13		3		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_14		1		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_14		2		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_14		3		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_15		1		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_15		2		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_15		3		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_16		1		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_16		2		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_16		3		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_17		1		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_17		2		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_17		3		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_18		1		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_18		2		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_18		3		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_19		1		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_19		2		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_19		3		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_20		1		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_20		2		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_20		3		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_21		1		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_21		2		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_21		3		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_22		1		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_22		2		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_22		3		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_23		1		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_23		2		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_23		3		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_24		1		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_24		2		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_24		3		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_25		1		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_25		2		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_25		3		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_26		1		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_26		2		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_26		3		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_27		1		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_27		2		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_27		3		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_28		1		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_28		2		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_28		3		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_29		1		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_29		2		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_29		3		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_30		1		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_30		2		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_30		3		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_31		1		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_31		2		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_31		3		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_32		1		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_32		2		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_32		3		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_34		1		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_34		2		3								

														Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_34		3		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_25		1		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_25		2		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_26		1		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_26		2		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_27		1		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_27		2		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_28		1		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_28		2		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_29		1		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_29		2		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_29		3		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_30		1		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_30		2		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_31		1		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_31		2		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_32		1		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_32		2		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_33		1		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_33		2		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_34		1		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_34		2		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_35		1		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_35		2		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_36		1		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_36		2		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_37		1		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_37		2		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_38		1		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_38		2		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_39		1		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_39		2		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_40		1		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_40		2		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_41		1		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_41		2		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_42		1		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_42		2		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_43		1		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_43		2		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_44		1		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_44		2		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_45		1		3								

														Eletricidade		REPSOL		REPSOL_45		2		3								

														Eletricidade		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_01		1		3								

														Eletricidade		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_01		2		3								

														Eletricidade		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_01		3		3								

														Eletricidade		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_03		1		3								

														Eletricidade		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_03		2		3								

														Eletricidade		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_03		3		3								

														Eletricidade		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_06		1		3								

														Eletricidade		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_06		2		3								

														Eletricidade		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_06		3		3								

														Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_70		1		1								

														Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_70		2		1								

														Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_71		1		1								

														Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_71		2		1								

														Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_72		1		1								

														Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_72		2		1								

														Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_73		1		1								

														Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_73		2		1								

														Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_74		1		1								

														Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_74		2		1								

														Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_75		1		1								

														Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_75		2		1								

														Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_76		1		1								

														Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_76		2		1								

														Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_77		1		1								

														Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_77		2		1								

														Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_78		1		1								

														Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_78		2		1								

														Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_79		1		1								

														Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_79		2		1								

														Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_80		1		1								

														Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_80		2		1								

														Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_81		1		1								

														Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_81		2		1								

														Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_82		1		1								

														Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_82		2		1								

														Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_83		1		1								

														Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_83		2		1								

														Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_84		1		1								

														Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_84		2		1								

														Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_85		1		1								

														Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_85		2		1								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_01		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_01		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_01		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_02		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_02		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_02		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_03		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_03		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_03		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_04		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_04		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_04		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_05		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_05		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_05		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_06		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_06		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_06		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_07		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_07		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_07		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_08		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_08		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_08		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_09		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_09		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_09		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_19		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_19		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_19		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_20		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_20		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_20		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_21		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_21		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_21		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_22		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_22		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_22		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_23		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_23		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_23		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_24		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_24		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_24		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_25		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_25		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_25		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_26		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_26		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_26		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_27		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_27		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_27		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_37		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_37		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_37		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_38		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_38		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_38		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_39		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_39		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_39		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_40		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_40		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_40		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_41		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_41		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_41		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_42		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_42		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_42		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_43		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_43		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_43		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_44		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_44		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_44		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_45		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_45		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_45		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_55		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_55		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_56		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_56		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_56		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_57		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_57		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_57		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_58		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_58		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_58		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_59		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_59		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_59		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_60		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_60		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_61		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_61		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_62		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_62		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_63		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_63		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_64		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_64		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_65		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_65		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_66		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_66		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_67		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_67		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_68		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_68		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_69		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_69		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_70		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_70		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_71		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_71		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_72		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_72		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_73		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_73		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_74		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_74		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_74		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_75		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_75		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_75		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_78		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_78		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_78		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_79		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_79		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_80		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_80		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_81		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_81		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_82		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_82		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_83		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_83		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_83		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_84		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_84		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_84		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_85		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_85		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_85		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_86		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_86		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_86		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_87		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_87		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_87		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_88		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_88		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_88		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_89		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_89		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_89		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_90		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_90		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_90		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_91		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_91		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_91		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_92		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_92		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_92		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_93		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_93		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_93		3		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_94		1		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_94		2		3								

														Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_94		3		3								
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														Eletricidade/Gás		END		END_01		2		3								
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														Eletricidade/Gás		END		END_02		2		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_09		1		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_10		1		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_16		1		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_17		1		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_26		1		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_26		2		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_27		1		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_27		2		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_28		1		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_28		2		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_29		1		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_29		2		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_32		1		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_32		2		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_33		1		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_33		2		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_34		1		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_34		2		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_35		1		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_35		2		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_36		1		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_36		2		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_37		1		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_37		2		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_38		1		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_38		2		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_39		1		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_39		2		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_44		1		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_44		2		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_45		1		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_45		2		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_46		1		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_46		2		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_47		1		3								
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														Eletricidade/Gás		END		END_56		1		3								
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														Eletricidade/Gás		END		END_67		1		3								
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														Eletricidade/Gás		END		END_74		2		3								

														Eletricidade/Gás		END		END_75		1		3								
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														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_13		1		3								
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														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_130		1		4								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_130		2		4								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_131		1		4								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_131		2		4								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_132		1		4								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_132		2		4								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_133		1		4								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_133		2		4								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_134		1		4								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_134		2		4								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_135		1		4								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_135		2		4								
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														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_136		2		4								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_137		1		4								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_137		2		4								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_138		1		4								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_138		2		4								
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														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_139		2		4								
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														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_14		2		3								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_140		1		4								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_140		2		4								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_141		1		4								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_141		2		4								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_142		1		4								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_142		2		4								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_143		1		4								
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														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_156		2		4								
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														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_163		2		4								
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														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_72		1		3								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_72		2		3								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_79		1		3								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_79		3		3								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_80		1		3								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_80		3		3								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_81		1		3								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_81		2		3								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_82		1		3								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_82		2		3								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_83		1		3								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_83		2		3								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_84		1		3								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_84		2		3								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_85		1		3								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_85		3		3								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_86		1		3								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_86		3		3								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_87		1		3								

														Eletricidade/Gás		GALP		GALP_88		1		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_03		1		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_03		2		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_12		1		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_12		2		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_13		1		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_13		2		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_14		1		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_14		2		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_15		1		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_15		2		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_24		1		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_24		2		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_25		1		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_25		2		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_26		1		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_26		2		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_27		1		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_27		2		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_36		1		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_36		2		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_37		1		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_37		2		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_38		1		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_38		2		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_39		1		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_39		2		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_48		1		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_48		2		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_49		1		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_49		2		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_50		1		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_50		2		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_51		1		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_51		2		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_54		1		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_54		2		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_57		1		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_57		2		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_66		1		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_66		2		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_67		1		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_67		2		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_68		1		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_68		2		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_69		1		3								

														Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_69		2		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_01		1		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_01		2		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_02		1		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_02		2		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_03		1		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_03		2		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_04		1		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_04		2		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_05		1		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_05		2		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_06		1		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_06		2		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_07		1		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_07		2		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_08		1		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_08		2		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_09		1		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_09		2		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_10		1		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_10		2		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_11		1		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_11		2		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_12		1		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_12		2		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_13		1		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_13		2		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_14		1		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_14		2		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_15		1		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_15		2		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_16		1		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_16		2		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_17		1		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_17		2		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_18		1		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_18		2		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_19		1		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_19		2		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_20		1		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_20		2		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_21		1		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_21		2		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_22		1		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_22		2		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_23		1		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_23		2		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_24		1		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_24		2		3								

														Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_02		1		3								

														Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_02		2		3								

														Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_02		3		3								

														Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_04		1		3								

														Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_04		2		3								

														Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_04		3		3								

														Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_07		1		3								

														Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_07		2		3								

														Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_07		3		3								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_46		1		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_46		2		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_47		1		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_47		2		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_48		1		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_48		2		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_49		1		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_49		2		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_50		1		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_50		2		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_51		1		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_51		2		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_52		1		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_52		2		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_53		1		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_53		2		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_54		1		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_54		2		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_55		1		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_55		2		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_56		1		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_56		2		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_57		1		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_57		2		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_58		1		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_58		2		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_59		1		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_59		2		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_60		1		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_60		2		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_61		1		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_61		2		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_62		1		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_62		2		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_63		1		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_63		2		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_64		1		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_64		2		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_65		1		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_65		2		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_66		1		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_66		2		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_67		1		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_67		2		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_68		1		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_68		2		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_69		1		1								

														Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_69		2		1								

														Gás		AUDAX		AUDAX_05		1		3								

														Gás		AUDAX		AUDAX_06		1		3								

														Gás		CURBEI		CUR		(em branco)		-3								

														Gás		CURDIA		CUR		(em branco)		-3								

														Gás		CURDUR		CUR		(em branco)		-3								

														Gás		CURLIS		CUR		(em branco)		-3								

														Gás		CURLUS		CUR		(em branco)		-3								

														Gás		CURMED		CUR		(em branco)		-3								

														Gás		CURPAX		CUR		(em branco)		-3								

														Gás		CURREN		CUR		(em branco)		-3								

														Gás		CURSET		CUR		(em branco)		-3								

														Gás		CURSON		CUR		(em branco)		-3								

														Gás		CURTAG		CUR		(em branco)		-3								

														Gás		DOUROGAS		DOUROGAS_01		1		3								

														Gás		EDPC		EDPC_76		1		3								

														Gás		EDPC		EDPC_77		1		3								

														Gás		END		END_05		1		3								

														Gás		END		END_06		1		3								

														Gás		END		END_12		1		3								

														Gás		END		END_13		1		3								

														Gás		END		END_18		1		3								

														Gás		END		END_19		1		3								

														Gás		END		END_42		1		3								

														Gás		END		END_43		1		3								

														Gás		END		END_58		1		3								

														Gás		END		END_59		1		3								

														Gás		END		END_60		1		3								

														Gás		END		END_61		1		3								

														Gás		END		END_70		1		3								

														Gás		END		END_71		1		3								

														Gás		END		END_72		1		3								

														Gás		END		END_73		1		3								

														Gás		END		END_80		1		3								

														Gás		END		END_81		1		3								

														Gás		END		END_82		1		3								

														Gás		END		END_83		1		3								

														Gás		END		END_86		1		3								

														Gás		END		END_87		1		3								

														Gás		G9ENERGY		G9ENERGY_01		1		3								

														Gás		G9ENERGY		G9ENERGY_02		1		3								

														Gás		G9ENERGY		G9ENERGY_03		1		3								

														Gás		G9ENERGY		G9ENERGY_04		1		3								

														Gás		GALP		GALP_01		1		3								

														Gás		GALP		GALP_02		1		3								

														Gás		GALP		GALP_100		1		4								

														Gás		GALP		GALP_101		1		4								

														Gás		GALP		GALP_102		1		4								

														Gás		GALP		GALP_103		1		4								

														Gás		GALP		GALP_104		1		4								

														Gás		GALP		GALP_19		1		3								

														Gás		GALP		GALP_20		1		3								

														Gás		GALP		GALP_21		1		3								

														Gás		GALP		GALP_22		1		3								

														Gás		GALP		GALP_23		1		3								

														Gás		GALP		GALP_24		1		3								

														Gás		GALP		GALP_25		1		3								

														Gás		GALP		GALP_26		1		3								

														Gás		GALP		GALP_27		1		3								

														Gás		GALP		GALP_28		1		3								

														Gás		GALP		GALP_29		1		3								

														Gás		GALP		GALP_30		1		3								

														Gás		GALP		GALP_31		1		3								

														Gás		GALP		GALP_32		1		3								

														Gás		GALP		GALP_33		1		3								

														Gás		GALP		GALP_34		1		3								

														Gás		GALP		GALP_35		1		3								

														Gás		GALP		GALP_36		1		3								

														Gás		GALP		GALP_69		1		3								

														Gás		GALP		GALP_70		1		3								

														Gás		GALP		GALP_89		1		3								

														Gás		GALP		GALP_90		1		3								

														Gás		GALP		GALP_91		1		3								

														Gás		GALP		GALP_92		1		3								

														Gás		GALP		GALP_93		1		3								

														Gás		GALP		GALP_94		1		3								

														Gás		GALP		GALP_95		1		3								

														Gás		GALP		GALP_96		1		3								

														Gás		GALP		GALP_97		1		3								

														Gás		GALP		GALP_98		1		3								

														Gás		GALP		GALP_99		1		3								

														Gás		GOLD		GOLD_01		1		3								

														Gás		GOLD		GOLD_04		1		3								

														Gás		GOLD		GOLD_05		1		3								

														Gás		GOLD		GOLD_06		1		3								

														Gás		GOLD		GOLD_07		1		3								

														Gás		GOLD		GOLD_16		1		3								

														Gás		GOLD		GOLD_17		1		3								

														Gás		GOLD		GOLD_18		1		3								

														Gás		GOLD		GOLD_19		1		3								

														Gás		GOLD		GOLD_28		1		3								

														Gás		GOLD		GOLD_29		1		3								

														Gás		GOLD		GOLD_30		1		3								

														Gás		GOLD		GOLD_31		1		3								

														Gás		GOLD		GOLD_40		1		3								

														Gás		GOLD		GOLD_41		1		3								

														Gás		GOLD		GOLD_42		1		3								

														Gás		GOLD		GOLD_43		1		3								

														Gás		GOLD		GOLD_52		1		3								

														Gás		GOLD		GOLD_55		1		3								

														Gás		GOLD		GOLD_58		1		3								

														Gás		GOLD		GOLD_59		1		3								

														Gás		GOLD		GOLD_60		1		3								

														Gás		GOLD		GOLD_61		1		3								

														Gás		IBD		IBD_01		1		3								

														Gás		IBD		IBD_02		1		3								

														Gás		IBD		IBD_03		1		3								

														Gás		IBD		IBD_04		1		3								

														Gás		IBD		IBD_05		1		3								

														Gás		IBD		IBD_06		1		3								

														Gás		IBD		IBD_07		1		3								

														Gás		IBD		IBD_08		1		3								

														Gás		IBD		IBD_09		1		3								

														Gás		IBD		IBD_10		1		3								

														Gás		IBD		IBD_11		1		3								

														Gás		IBD		IBD_12		1		3								

														Gás		JAFPLUS		JAFPLUS_01		1		3								

														Gás		JAFPLUS		JAFPLUS_02		1		3								

														Gás		LUZIGAS		LUZIGAS_04		1		3								

														Gás		YESENERGY		YESENERGY_01		1		3								

														Gás		PORTULOGOS		PORTULOGOS_04		1		3								

														Gás		PORTULOGOS		PORTULOGOS_05		1		3								

														Gás		PORTULOGOS		PORTULOGOS_06		1		3								

														Gás		PORTULOGOS		PORTULOGOS_07		1		3								

														Gás		PORTULOGOS		PORTULOGOS_08		1		3								

														Gás		PORTULOGOS		PORTULOGOS_09		1		3								

														Gás		PORTULOGOS		PORTULOGOS_10		1		3								

														Gás		PORTULOGOS		PORTULOGOS_33		1		3								

														Gás		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_05		1		3								





Folha9

		Eletricidade		ALFAENERGIA		ALFAENERGIA_01		1

		Eletricidade		ALFAENERGIA		ALFAENERGIA_01		2

		Eletricidade		ALFAENERGIA		ALFAENERGIA_01		3

		Eletricidade		ALFAENERGIA		ALFAENERGIA_02		1

		Eletricidade		ALFAENERGIA		ALFAENERGIA_02		2

		Eletricidade		ALFAENERGIA		ALFAENERGIA_02		3

		Eletricidade		ALFAENERGIA		ALFAENERGIA_03		1

		Eletricidade		ALFAENERGIA		ALFAENERGIA_03		2

		Eletricidade		ALFAENERGIA		ALFAENERGIA_03		3

		Eletricidade		AUDAX		AUDAX_01		1

		Eletricidade		AUDAX		AUDAX_01		2

		Eletricidade		AUDAX		AUDAX_01		3

		Eletricidade		AUDAX		AUDAX_02		1

		Eletricidade		AUDAX		AUDAX_02		2

		Eletricidade		AUDAX		AUDAX_02		3

		Eletricidade		AUDAX		AUDAX_03		1

		Eletricidade		AUDAX		AUDAX_03		2

		Eletricidade		AUDAX		AUDAX_03		3

		Eletricidade		AUDAX		AUDAX_04		1

		Eletricidade		AUDAX		AUDAX_04		2

		Eletricidade		AUDAX		AUDAX_04		3

		Eletricidade		AXPO		AXPO_01		1

		Eletricidade		AXPO		AXPO_01		2

		Eletricidade		AXPO		AXPO_01		3

		Eletricidade		AXPO		AXPO_02		1

		Eletricidade		AXPO		AXPO_02		2

		Eletricidade		AXPO		AXPO_02		3

		Eletricidade		COOP		COOP_01		1

		Eletricidade		COOP		COOP_01		2

		Eletricidade		COOP		COOP_01		3

		Eletricidade		COOP		COOP_02		1

		Eletricidade		COOP		COOP_02		2

		Eletricidade		COOP		COOP_02		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_10		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_10		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_10		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_100		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_100		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_100		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_101		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_101		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_101		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_102		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_102		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_102		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_103		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_103		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_103		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_104		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_104		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_104		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_105		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_105		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_105		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_106		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_106		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_107		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_107		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_108		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_108		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_109		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_109		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_11		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_11		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_11		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_110		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_110		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_111		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_111		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_112		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_112		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_113		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_113		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_114		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_114		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_115		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_115		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_116		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_116		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_117		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_117		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_118		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_118		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_119		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_119		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_12		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_12		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_12		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_120		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_120		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_121		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_121		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_13		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_13		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_13		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_14		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_14		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_14		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_15		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_15		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_15		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_16		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_16		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_16		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_17		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_17		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_17		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_18		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_18		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_18		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_28		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_28		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_28		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_29		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_29		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_29		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_30		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_30		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_30		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_31		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_31		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_31		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_32		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_32		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_32		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_33		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_33		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_33		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_34		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_34		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_34		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_35		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_35		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_35		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_36		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_36		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_36		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_46		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_46		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_46		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_47		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_47		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_47		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_48		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_48		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_48		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_49		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_49		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_49		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_50		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_50		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_50		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_51		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_51		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_51		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_52		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_52		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_52		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_53		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_53		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_53		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_54		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_54		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_54		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_95		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_95		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_96		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_96		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_97		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_97		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_98		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_98		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_99		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_99		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_99		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_122		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_122		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_123		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_123		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_124		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_124		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_125		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_125		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_125		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_126		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_126		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_126		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_127		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_127		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_127		3

		Eletricidade		EDPC		EDPC_128		1

		Eletricidade		EDPC		EDPC_128		2

		Eletricidade		EDPC		EDPC_128		3

		Eletricidade		EDPSU		TUR		1

		Eletricidade		EDPSU		TUR		2

		Eletricidade		EDPSU		TUR		3

		Eletricidade		END		END_03		1

		Eletricidade		END		END_03		2

		Eletricidade		END		END_04		1

		Eletricidade		END		END_04		2

		Eletricidade		END		END_07		1

		Eletricidade		END		END_08		1

		Eletricidade		END		END_11		1

		Eletricidade		END		END_14		1

		Eletricidade		END		END_15		1

		Eletricidade		END		END_20		1

		Eletricidade		END		END_21		1

		Eletricidade		END		END_22		1

		Eletricidade		END		END_23		1

		Eletricidade		END		END_24		1

		Eletricidade		END		END_25		1

		Eletricidade		END		END_30		1

		Eletricidade		END		END_30		2

		Eletricidade		END		END_31		1

		Eletricidade		END		END_31		2

		Eletricidade		END		END_40		1

		Eletricidade		END		END_40		2

		Eletricidade		END		END_41		1

		Eletricidade		END		END_41		2

		Eletricidade		END		END_48		1

		Eletricidade		END		END_48		2

		Eletricidade		END		END_49		1

		Eletricidade		END		END_49		2

		Eletricidade		END		END_50		1

		Eletricidade		END		END_50		2

		Eletricidade		END		END_51		1

		Eletricidade		END		END_51		2

		Eletricidade		END		END_52		1

		Eletricidade		END		END_52		2

		Eletricidade		END		END_53		1

		Eletricidade		END		END_53		2

		Eletricidade		END		END_54		1

		Eletricidade		END		END_54		2

		Eletricidade		END		END_55		1

		Eletricidade		END		END_55		2

		Eletricidade		END		END_62		1

		Eletricidade		END		END_62		2

		Eletricidade		END		END_63		1

		Eletricidade		END		END_63		2

		Eletricidade		END		END_64		1

		Eletricidade		END		END_64		2

		Eletricidade		END		END_65		1

		Eletricidade		END		END_65		2

		Eletricidade		END		END_68		1

		Eletricidade		END		END_68		2

		Eletricidade		END		END_69		1

		Eletricidade		END		END_69		2

		Eletricidade		END		END_76		1

		Eletricidade		END		END_76		2

		Eletricidade		END		END_77		1

		Eletricidade		END		END_77		2

		Eletricidade		END		END_78		1

		Eletricidade		END		END_78		2

		Eletricidade		END		END_79		1

		Eletricidade		END		END_79		2

		Eletricidade		END		END_84		1

		Eletricidade		END		END_84		2

		Eletricidade		END		END_85		1

		Eletricidade		END		END_85		2

		Eletricidade		EZUENERGIA		EZUENERGIA_01		1

		Eletricidade		EZUENERGIA		EZUENERGIA_01		2

		Eletricidade		EZUENERGIA		EZUENERGIA_01		3

		Eletricidade		EZUENERGIA		EZUENERGIA_02		1

		Eletricidade		EZUENERGIA		EZUENERGIA_02		2

		Eletricidade		EZUENERGIA		EZUENERGIA_02		3

		Eletricidade		G9ENERGY		G9ENERGY_05		1

		Eletricidade		G9ENERGY		G9ENERGY_05		2

		Eletricidade		G9ENERGY		G9ENERGY_05		3

		Eletricidade		G9ENERGY		G9ENERGY_06		1

		Eletricidade		G9ENERGY		G9ENERGY_06		2

		Eletricidade		G9ENERGY		G9ENERGY_06		3

		Eletricidade		G9ENERGY		G9ENERGY_07		1

		Eletricidade		G9ENERGY		G9ENERGY_07		2

		Eletricidade		G9ENERGY		G9ENERGY_07		3

		Eletricidade		G9ENERGY		G9ENERGY_08		1

		Eletricidade		G9ENERGY		G9ENERGY_08		2

		Eletricidade		G9ENERGY		G9ENERGY_08		3

		Eletricidade		GALP		GALP_03		1

		Eletricidade		GALP		GALP_03		2

		Eletricidade		GALP		GALP_04		1

		Eletricidade		GALP		GALP_04		2

		Eletricidade		GALP		GALP_05		1

		Eletricidade		GALP		GALP_05		2

		Eletricidade		GALP		GALP_06		1

		Eletricidade		GALP		GALP_06		2

		Eletricidade		GALP		GALP_07		1

		Eletricidade		GALP		GALP_07		2

		Eletricidade		GALP		GALP_08		1

		Eletricidade		GALP		GALP_08		2

		Eletricidade		GALP		GALP_105		1

		Eletricidade		GALP		GALP_105		2

		Eletricidade		GALP		GALP_106		1

		Eletricidade		GALP		GALP_106		2

		Eletricidade		GALP		GALP_107		1

		Eletricidade		GALP		GALP_107		2

		Eletricidade		GALP		GALP_108		1

		Eletricidade		GALP		GALP_108		2

		Eletricidade		GALP		GALP_109		1

		Eletricidade		GALP		GALP_109		2

		Eletricidade		GALP		GALP_110		1

		Eletricidade		GALP		GALP_110		2

		Eletricidade		GALP		GALP_111		1

		Eletricidade		GALP		GALP_111		2

		Eletricidade		GALP		GALP_112		1

		Eletricidade		GALP		GALP_112		2

		Eletricidade		GALP		GALP_113		1

		Eletricidade		GALP		GALP_113		2

		Eletricidade		GALP		GALP_114		1

		Eletricidade		GALP		GALP_114		2

		Eletricidade		GALP		GALP_115		1

		Eletricidade		GALP		GALP_115		2

		Eletricidade		GALP		GALP_116		1

		Eletricidade		GALP		GALP_116		2

		Eletricidade		GALP		GALP_117		1

		Eletricidade		GALP		GALP_117		2

		Eletricidade		GALP		GALP_118		1

		Eletricidade		GALP		GALP_118		2

		Eletricidade		GALP		GALP_119		1

		Eletricidade		GALP		GALP_119		2

		Eletricidade		GALP		GALP_120		1

		Eletricidade		GALP		GALP_120		2

		Eletricidade		GALP		GALP_121		1

		Eletricidade		GALP		GALP_121		2

		Eletricidade		GALP		GALP_122		1

		Eletricidade		GALP		GALP_122		2

		Eletricidade		GALP		GALP_123		1

		Eletricidade		GALP		GALP_123		2

		Eletricidade		GALP		GALP_124		1

		Eletricidade		GALP		GALP_124		2

		Eletricidade		GALP		GALP_125		1

		Eletricidade		GALP		GALP_125		2

		Eletricidade		GALP		GALP_126		1

		Eletricidade		GALP		GALP_126		2

		Eletricidade		GALP		GALP_127		1

		Eletricidade		GALP		GALP_127		2

		Eletricidade		GALP		GALP_128		1

		Eletricidade		GALP		GALP_128		2

		Eletricidade		GALP		GALP_145		2

		Eletricidade		GALP		GALP_146		2

		Eletricidade		GALP		GALP_147		2

		Eletricidade		GALP		GALP_148		2

		Eletricidade		GALP		GALP_149		2

		Eletricidade		GALP		GALP_150		2

		Eletricidade		GALP		GALP_151		2

		Eletricidade		GALP		GALP_152		2

		Eletricidade		GALP		GALP_17		1

		Eletricidade		GALP		GALP_17		2

		Eletricidade		GALP		GALP_18		1

		Eletricidade		GALP		GALP_18		2

		Eletricidade		GALP		GALP_37		1

		Eletricidade		GALP		GALP_37		2

		Eletricidade		GALP		GALP_38		1

		Eletricidade		GALP		GALP_38		2

		Eletricidade		GALP		GALP_39		1

		Eletricidade		GALP		GALP_39		2

		Eletricidade		GALP		GALP_40		1

		Eletricidade		GALP		GALP_40		2

		Eletricidade		GALP		GALP_41		1

		Eletricidade		GALP		GALP_41		2

		Eletricidade		GALP		GALP_42		1

		Eletricidade		GALP		GALP_42		2

		Eletricidade		GALP		GALP_43		1

		Eletricidade		GALP		GALP_43		2

		Eletricidade		GALP		GALP_44		1

		Eletricidade		GALP		GALP_44		2

		Eletricidade		GALP		GALP_45		1

		Eletricidade		GALP		GALP_45		2

		Eletricidade		GALP		GALP_46		1

		Eletricidade		GALP		GALP_46		2

		Eletricidade		GALP		GALP_47		1

		Eletricidade		GALP		GALP_47		2

		Eletricidade		GALP		GALP_48		1

		Eletricidade		GALP		GALP_48		2

		Eletricidade		GALP		GALP_49		1

		Eletricidade		GALP		GALP_49		2

		Eletricidade		GALP		GALP_50		1

		Eletricidade		GALP		GALP_50		2

		Eletricidade		GALP		GALP_51		1

		Eletricidade		GALP		GALP_51		2

		Eletricidade		GALP		GALP_52		1

		Eletricidade		GALP		GALP_52		2

		Eletricidade		GALP		GALP_73		3

		Eletricidade		GALP		GALP_74		3

		Eletricidade		GALP		GALP_75		1

		Eletricidade		GALP		GALP_75		2

		Eletricidade		GALP		GALP_76		1

		Eletricidade		GALP		GALP_76		2

		Eletricidade		GALP		GALP_77		3

		Eletricidade		GALP		GALP_78		3

		Eletricidade		GOLD		GOLD_02		1

		Eletricidade		GOLD		GOLD_02		2

		Eletricidade		GOLD		GOLD_08		1

		Eletricidade		GOLD		GOLD_08		2

		Eletricidade		GOLD		GOLD_09		1

		Eletricidade		GOLD		GOLD_09		2

		Eletricidade		GOLD		GOLD_10		1

		Eletricidade		GOLD		GOLD_10		2

		Eletricidade		GOLD		GOLD_11		1

		Eletricidade		GOLD		GOLD_11		2

		Eletricidade		GOLD		GOLD_20		1

		Eletricidade		GOLD		GOLD_20		2

		Eletricidade		GOLD		GOLD_21		1

		Eletricidade		GOLD		GOLD_21		2

		Eletricidade		GOLD		GOLD_22		1

		Eletricidade		GOLD		GOLD_22		2

		Eletricidade		GOLD		GOLD_23		1

		Eletricidade		GOLD		GOLD_23		2

		Eletricidade		GOLD		GOLD_32		1

		Eletricidade		GOLD		GOLD_32		2

		Eletricidade		GOLD		GOLD_33		1

		Eletricidade		GOLD		GOLD_33		2

		Eletricidade		GOLD		GOLD_34		1

		Eletricidade		GOLD		GOLD_34		2

		Eletricidade		GOLD		GOLD_35		1

		Eletricidade		GOLD		GOLD_35		2

		Eletricidade		GOLD		GOLD_44		1

		Eletricidade		GOLD		GOLD_44		2

		Eletricidade		GOLD		GOLD_45		1

		Eletricidade		GOLD		GOLD_45		2

		Eletricidade		GOLD		GOLD_46		1

		Eletricidade		GOLD		GOLD_46		2

		Eletricidade		GOLD		GOLD_47		1

		Eletricidade		GOLD		GOLD_47		2

		Eletricidade		GOLD		GOLD_53		1

		Eletricidade		GOLD		GOLD_53		2

		Eletricidade		GOLD		GOLD_56		1

		Eletricidade		GOLD		GOLD_56		2

		Eletricidade		GOLD		GOLD_62		1

		Eletricidade		GOLD		GOLD_62		2

		Eletricidade		GOLD		GOLD_63		1

		Eletricidade		GOLD		GOLD_63		2

		Eletricidade		GOLD		GOLD_64		1

		Eletricidade		GOLD		GOLD_64		2

		Eletricidade		GOLD		GOLD_65		1

		Eletricidade		GOLD		GOLD_65		2

		Eletricidade		IBD		IBD_13		3

		Eletricidade		IBD		IBD_14		3

		Eletricidade		IBD		IBD_15		3

		Eletricidade		IBD		IBD_16		1

		Eletricidade		IBD		IBD_16		2

		Eletricidade		IBD		IBD_17		1

		Eletricidade		IBD		IBD_17		2

		Eletricidade		IBD		IBD_18		1

		Eletricidade		IBD		IBD_18		2

		Eletricidade		IBD		IBD_19		1

		Eletricidade		IBD		IBD_19		2

		Eletricidade		IBD		IBD_20		1

		Eletricidade		IBD		IBD_20		2

		Eletricidade		IBD		IBD_21		1

		Eletricidade		IBD		IBD_21		2

		Eletricidade		IBD		IBD_22		1

		Eletricidade		IBD		IBD_22		2

		Eletricidade		IBD		IBD_23		1

		Eletricidade		IBD		IBD_23		2

		Eletricidade		IBD		IBD_24		1

		Eletricidade		IBD		IBD_24		2

		Eletricidade		IBD		IBD_25		1

		Eletricidade		IBD		IBD_25		2

		Eletricidade		IBD		IBD_26		1

		Eletricidade		IBD		IBD_26		2

		Eletricidade		IBD		IBD_27		1

		Eletricidade		IBD		IBD_27		2

		Eletricidade		IBD		IBD_28		1

		Eletricidade		IBD		IBD_28		2

		Eletricidade		IBD		IBD_29		1

		Eletricidade		IBD		IBD_29		2

		Eletricidade		IBD		IBD_30		1

		Eletricidade		IBD		IBD_30		2

		Eletricidade		IBD		IBD_31		1

		Eletricidade		IBD		IBD_31		2

		Eletricidade		IBD		IBD_32		1

		Eletricidade		IBD		IBD_32		2

		Eletricidade		JAFPLUS		JAFPLUS_03		1

		Eletricidade		JAFPLUS		JAFPLUS_03		2

		Eletricidade		JAFPLUS		JAFPLUS_03		3

		Eletricidade		JAFPLUS		JAFPLUS_04		1

		Eletricidade		JAFPLUS		JAFPLUS_04		2

		Eletricidade		JAFPLUS		JAFPLUS_04		3

		Eletricidade		LOGICA		LOGICA_01		1

		Eletricidade		LOGICA		LOGICA_01		2

		Eletricidade		LOGICA		LOGICA_01		3

		Eletricidade		LUZBOA		LUZBOA_01		1

		Eletricidade		LUZBOA		LUZBOA_01		2

		Eletricidade		LUZBOA		LUZBOA_01		3

		Eletricidade		LUZBOA		LUZBOA_02		1

		Eletricidade		LUZBOA		LUZBOA_03		1

		Eletricidade		LUZBOA		LUZBOA_03		2

		Eletricidade		LUZBOA		LUZBOA_03		3

		Eletricidade		LUZIGAS		LUZIGAS_01		1

		Eletricidade		LUZIGAS		LUZIGAS_01		2

		Eletricidade		LUZIGAS		LUZIGAS_01		3

		Eletricidade		LUZIGAS		LUZIGAS_02		1

		Eletricidade		LUZIGAS		LUZIGAS_02		2

		Eletricidade		LUZIGAS		LUZIGAS_02		3

		Eletricidade		LUZIGAS		LUZIGAS_03		1

		Eletricidade		LUZIGAS		LUZIGAS_03		2

		Eletricidade		LUZIGAS		LUZIGAS_03		3

		Eletricidade		MEOENERGIA		MEOENERGIA_01		1

		Eletricidade		MEOENERGIA		MEOENERGIA_01		2

		Eletricidade		MEOENERGIA		MEOENERGIA_01		3

		Eletricidade		MEOENERGIA		MEOENERGIA_02		1

		Eletricidade		MEOENERGIA		MEOENERGIA_02		2

		Eletricidade		MEOENERGIA		MEOENERGIA_02		3

		Eletricidade		MUON		MUON_01		1

		Eletricidade		MUON		MUON_01		2

		Eletricidade		MUON		MUON_01		3

		Eletricidade		MUON		MUON_02		1

		Eletricidade		MUON		MUON_02		2

		Eletricidade		MUON		MUON_02		3

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_01		1

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_01		2

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_01		3

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_02		1

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_02		2

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_02		3

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_03		1

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_03		2

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_03		3

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_04		1

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_04		2

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_04		3

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_05		1

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_05		2

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_05		3

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_06		1

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_06		2

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_06		3

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_07		1

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_07		2

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_07		3

		Eletricidade		NATURGY		NATURGY_01		1

		Eletricidade		NATURGY		NATURGY_01		2

		Eletricidade		NATURGY		NATURGY_01		3

		Eletricidade		NATURGY		NATURGY_02		3

		Eletricidade		YESENERGY		YESENERGY_02		1

		Eletricidade		YESENERGY		YESENERGY_02		2

		Eletricidade		YESENERGY		YESENERGY_02		3

		Eletricidade		YESENERGY		YESENERGY_03		1

		Eletricidade		YESENERGY		YESENERGY_03		2

		Eletricidade		YESENERGY		YESENERGY_03		3

		Eletricidade		YESENERGY		YESENERGY_04		1

		Eletricidade		YESENERGY		YESENERGY_04		2

		Eletricidade		YESENERGY		YESENERGY_04		3

		Eletricidade		NOSSAENERGIA		NOSSAENERGIA_01		1

		Eletricidade		NOSSAENERGIA		NOSSAENERGIA_01		2

		Eletricidade		NOSSAENERGIA		NOSSAENERGIA_01		3

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_01		1

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_01		2

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_01		3

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_02		1

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_02		2

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_02		3

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_03		1

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_03		2

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_03		3

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_11		1

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_11		2

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_11		3

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_12		1

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_12		2

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_12		3

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_13		1

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_13		2

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_13		3

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_14		1

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_14		2

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_14		3

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_15		1

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_15		2

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_15		3

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_16		1

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_16		2

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_16		3

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_17		1

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_17		2

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_17		3

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_18		1

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_18		2

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_18		3

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_19		1

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_19		2

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_19		3

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_20		1

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_20		2

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_20		3

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_21		1

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_21		2

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_21		3

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_22		1

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_22		2

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_22		3

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_23		1

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_23		2

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_23		3

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_24		1

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_24		2

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_24		3

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_25		1

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_25		2

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_25		3

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_26		1

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_26		2

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_26		3

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_27		1

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_27		2

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_27		3

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_28		1

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_28		2

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_28		3

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_29		1

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_29		2

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_29		3

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_30		1

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_30		2

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_30		3

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_31		1

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_31		2

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_31		3

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_32		1

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_32		2

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_32		3

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_34		1

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_34		2

		Eletricidade		PORTULOGOS		PORTULOGOS_34		3

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_25		1

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_25		2

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_26		1

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_26		2

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_27		1

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_27		2

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_28		1

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_28		2

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_29		1

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_29		2

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_29		3

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_30		1

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_30		2

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_31		1

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_31		2

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_32		1

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_32		2

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_33		1

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_33		2

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_34		1

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_34		2

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_35		1

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_35		2

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_36		1

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_36		2

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_37		1

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_37		2

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_38		1

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_38		2

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_39		1

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_39		2

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_40		1

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_40		2

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_41		1

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_41		2

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_42		1

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_42		2

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_43		1

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_43		2

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_44		1

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_44		2

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_45		1

		Eletricidade		REPSOL		REPSOL_45		2

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_01		1

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_01		2

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_01		3

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_03		1

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_03		2

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_03		3

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_06		1

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_06		2

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_06		3

		Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_70		1

		Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_70		2

		Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_71		1

		Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_71		2

		Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_72		1

		Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_72		2

		Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_73		1

		Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_73		2

		Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_74		1

		Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_74		2

		Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_75		1

		Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_75		2

		Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_76		1

		Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_76		2

		Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_77		1

		Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_77		2

		Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_78		1

		Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_78		2

		Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_79		1

		Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_79		2

		Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_80		1

		Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_80		2

		Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_81		1

		Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_81		2

		Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_82		1

		Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_82		2

		Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_83		1

		Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_83		2

		Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_84		1

		Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_84		2

		Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_85		1

		Eletricidade		REPSOL_2		REPSOL_85		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_01		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_01		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_01		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_02		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_02		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_02		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_03		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_03		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_03		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_04		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_04		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_04		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_05		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_05		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_05		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_06		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_06		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_06		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_07		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_07		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_07		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_08		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_08		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_08		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_09		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_09		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_09		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_19		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_19		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_19		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_20		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_20		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_20		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_21		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_21		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_21		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_22		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_22		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_22		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_23		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_23		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_23		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_24		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_24		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_24		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_25		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_25		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_25		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_26		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_26		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_26		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_27		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_27		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_27		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_37		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_37		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_37		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_38		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_38		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_38		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_39		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_39		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_39		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_40		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_40		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_40		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_41		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_41		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_41		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_42		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_42		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_42		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_43		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_43		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_43		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_44		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_44		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_44		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_45		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_45		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_45		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_55		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_55		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_56		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_56		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_56		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_57		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_57		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_57		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_58		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_58		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_58		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_59		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_59		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_59		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_60		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_60		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_61		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_61		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_62		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_62		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_63		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_63		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_64		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_64		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_65		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_65		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_66		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_66		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_67		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_67		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_68		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_68		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_69		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_69		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_70		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_70		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_71		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_71		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_72		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_72		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_73		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_73		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_74		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_74		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_74		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_75		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_75		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_75		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_78		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_78		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_78		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_79		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_79		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_80		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_80		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_81		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_81		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_82		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_82		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_83		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_83		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_83		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_84		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_84		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_84		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_85		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_85		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_85		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_86		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_86		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_86		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_87		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_87		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_87		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_88		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_88		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_88		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_89		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_89		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_89		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_90		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_90		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_90		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_91		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_91		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_91		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_92		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_92		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_92		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_93		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_93		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_93		3

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_94		1

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_94		2

		Eletricidade/Gás		EDPC		EDPC_94		3

		Eletricidade/Gás		END		END_01		1

		Eletricidade/Gás		END		END_01		2

		Eletricidade/Gás		END		END_02		1

		Eletricidade/Gás		END		END_02		2

		Eletricidade/Gás		END		END_09		1

		Eletricidade/Gás		END		END_10		1

		Eletricidade/Gás		END		END_16		1

		Eletricidade/Gás		END		END_17		1

		Eletricidade/Gás		END		END_26		1

		Eletricidade/Gás		END		END_26		2

		Eletricidade/Gás		END		END_27		1

		Eletricidade/Gás		END		END_27		2

		Eletricidade/Gás		END		END_28		1

		Eletricidade/Gás		END		END_28		2

		Eletricidade/Gás		END		END_29		1

		Eletricidade/Gás		END		END_29		2

		Eletricidade/Gás		END		END_32		1

		Eletricidade/Gás		END		END_32		2

		Eletricidade/Gás		END		END_33		1

		Eletricidade/Gás		END		END_33		2

		Eletricidade/Gás		END		END_34		1

		Eletricidade/Gás		END		END_34		2

		Eletricidade/Gás		END		END_35		1

		Eletricidade/Gás		END		END_35		2

		Eletricidade/Gás		END		END_36		1

		Eletricidade/Gás		END		END_36		2

		Eletricidade/Gás		END		END_37		1

		Eletricidade/Gás		END		END_37		2

		Eletricidade/Gás		END		END_38		1

		Eletricidade/Gás		END		END_38		2

		Eletricidade/Gás		END		END_39		1

		Eletricidade/Gás		END		END_39		2

		Eletricidade/Gás		END		END_44		1

		Eletricidade/Gás		END		END_44		2

		Eletricidade/Gás		END		END_45		1

		Eletricidade/Gás		END		END_45		2

		Eletricidade/Gás		END		END_46		1

		Eletricidade/Gás		END		END_46		2

		Eletricidade/Gás		END		END_47		1

		Eletricidade/Gás		END		END_47		2

		Eletricidade/Gás		END		END_56		1

		Eletricidade/Gás		END		END_56		2

		Eletricidade/Gás		END		END_57		1

		Eletricidade/Gás		END		END_57		2

		Eletricidade/Gás		END		END_66		1

		Eletricidade/Gás		END		END_66		2

		Eletricidade/Gás		END		END_67		1

		Eletricidade/Gás		END		END_67		2

		Eletricidade/Gás		END		END_74		1

		Eletricidade/Gás		END		END_74		2

		Eletricidade/Gás		END		END_75		1

		Eletricidade/Gás		END		END_75		2

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		G9ENERGY_09		1

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		G9ENERGY_09		2

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		G9ENERGY_09		3

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		G9ENERGY_10		1

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		G9ENERGY_10		2

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		G9ENERGY_10		3

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		G9ENERGY_11		1

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		G9ENERGY_11		2

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		G9ENERGY_11		3

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		G9ENERGY_12		1

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		G9ENERGY_12		2

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		G9ENERGY_12		3

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_09		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_09		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_10		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_10		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_11		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_11		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_12		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_12		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_129		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_129		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_13		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_13		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_130		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_130		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_131		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_131		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_132		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_132		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_133		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_133		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_134		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_134		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_135		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_135		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_136		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_136		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_137		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_137		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_138		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_138		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_139		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_139		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_14		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_14		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_140		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_140		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_141		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_141		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_142		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_142		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_143		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_143		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_144		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_144		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_15		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_15		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_153		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_153		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_154		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_154		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_155		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_155		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_156		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_156		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_157		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_157		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_158		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_158		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_159		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_159		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_16		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_16		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_160		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_160		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_161		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_161		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_162		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_162		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_163		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_163		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_164		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_164		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_165		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_165		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_166		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_166		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_167		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_167		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_168		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_168		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_53		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_53		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_54		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_54		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_55		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_55		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_56		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_56		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_57		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_57		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_58		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_58		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_59		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_59		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_60		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_60		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_61		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_61		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_62		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_62		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_63		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_63		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_64		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_64		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_65		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_65		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_66		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_66		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_67		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_67		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_68		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_68		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_71		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_71		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_72		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_72		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_79		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_79		3

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_80		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_80		3

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_81		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_81		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_82		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_82		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_83		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_83		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_84		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_84		2

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_85		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_85		3

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_86		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_86		3

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_87		1

		Eletricidade/Gás		GALP		GALP_88		1

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_03		1

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_03		2

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_12		1

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_12		2

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_13		1

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_13		2

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_14		1

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_14		2

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_15		1

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_15		2

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_24		1

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_24		2

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_25		1

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_25		2

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_26		1

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_26		2

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_27		1

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_27		2

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_36		1

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_36		2

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_37		1

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_37		2

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_38		1

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_38		2

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_39		1

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_39		2

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_48		1

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_48		2

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_49		1

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_49		2

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_50		1

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_50		2

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_51		1

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_51		2

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_54		1

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_54		2

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_57		1

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_57		2

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_66		1

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_66		2

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_67		1

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_67		2

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_68		1

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_68		2

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_69		1

		Eletricidade/Gás		GOLD		GOLD_69		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_01		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_01		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_02		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_02		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_03		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_03		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_04		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_04		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_05		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_05		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_06		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_06		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_07		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_07		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_08		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_08		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_09		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_09		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_10		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_10		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_11		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_11		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_12		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_12		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_13		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_13		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_14		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_14		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_15		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_15		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_16		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_16		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_17		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_17		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_18		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_18		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_19		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_19		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_20		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_20		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_21		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_21		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_22		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_22		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_23		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_23		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_24		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL		REPSOL_24		2

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_02		1

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_02		2

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_02		3

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_04		1

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_04		2

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_04		3

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_07		1

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_07		2

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_07		3

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_46		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_46		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_47		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_47		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_48		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_48		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_49		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_49		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_50		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_50		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_51		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_51		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_52		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_52		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_53		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_53		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_54		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_54		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_55		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_55		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_56		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_56		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_57		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_57		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_58		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_58		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_59		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_59		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_60		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_60		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_61		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_61		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_62		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_62		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_63		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_63		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_64		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_64		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_65		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_65		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_66		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_66		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_67		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_67		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_68		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_68		2

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_69		1

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		REPSOL_69		2

		Gás		AUDAX		AUDAX_05		1

		Gás		AUDAX		AUDAX_06		1

		Gás		CURBEI		CUR		(em branco)

		Gás		CURDIA		CUR		(em branco)

		Gás		CURDUR		CUR		(em branco)

		Gás		CURLIS		CUR		(em branco)

		Gás		CURLUS		CUR		(em branco)

		Gás		CURMED		CUR		(em branco)

		Gás		CURPAX		CUR		(em branco)

		Gás		CURREN		CUR		(em branco)

		Gás		CURSET		CUR		(em branco)

		Gás		CURSON		CUR		(em branco)

		Gás		CURTAG		CUR		(em branco)

		Gás		DOUROGAS		DOUROGAS_01		1

		Gás		EDPC		EDPC_76		1

		Gás		EDPC		EDPC_77		1

		Gás		END		END_05		1

		Gás		END		END_06		1

		Gás		END		END_12		1

		Gás		END		END_13		1

		Gás		END		END_18		1

		Gás		END		END_19		1

		Gás		END		END_42		1

		Gás		END		END_43		1

		Gás		END		END_58		1

		Gás		END		END_59		1

		Gás		END		END_60		1

		Gás		END		END_61		1

		Gás		END		END_70		1

		Gás		END		END_71		1

		Gás		END		END_72		1

		Gás		END		END_73		1

		Gás		END		END_80		1

		Gás		END		END_81		1

		Gás		END		END_82		1

		Gás		END		END_83		1

		Gás		END		END_86		1

		Gás		END		END_87		1

		Gás		G9ENERGY		G9ENERGY_01		1

		Gás		G9ENERGY		G9ENERGY_02		1

		Gás		G9ENERGY		G9ENERGY_03		1

		Gás		G9ENERGY		G9ENERGY_04		1

		Gás		GALP		GALP_01		1

		Gás		GALP		GALP_02		1

		Gás		GALP		GALP_100		1

		Gás		GALP		GALP_101		1

		Gás		GALP		GALP_102		1

		Gás		GALP		GALP_103		1

		Gás		GALP		GALP_104		1

		Gás		GALP		GALP_19		1

		Gás		GALP		GALP_20		1

		Gás		GALP		GALP_21		1

		Gás		GALP		GALP_22		1

		Gás		GALP		GALP_23		1

		Gás		GALP		GALP_24		1

		Gás		GALP		GALP_25		1

		Gás		GALP		GALP_26		1

		Gás		GALP		GALP_27		1

		Gás		GALP		GALP_28		1

		Gás		GALP		GALP_29		1

		Gás		GALP		GALP_30		1

		Gás		GALP		GALP_31		1

		Gás		GALP		GALP_32		1

		Gás		GALP		GALP_33		1

		Gás		GALP		GALP_34		1

		Gás		GALP		GALP_35		1

		Gás		GALP		GALP_36		1

		Gás		GALP		GALP_69		1

		Gás		GALP		GALP_70		1

		Gás		GALP		GALP_89		1

		Gás		GALP		GALP_90		1

		Gás		GALP		GALP_91		1

		Gás		GALP		GALP_92		1

		Gás		GALP		GALP_93		1

		Gás		GALP		GALP_94		1

		Gás		GALP		GALP_95		1

		Gás		GALP		GALP_96		1

		Gás		GALP		GALP_97		1

		Gás		GALP		GALP_98		1

		Gás		GALP		GALP_99		1

		Gás		GOLD		GOLD_01		1

		Gás		GOLD		GOLD_04		1

		Gás		GOLD		GOLD_05		1

		Gás		GOLD		GOLD_06		1

		Gás		GOLD		GOLD_07		1

		Gás		GOLD		GOLD_16		1

		Gás		GOLD		GOLD_17		1

		Gás		GOLD		GOLD_18		1

		Gás		GOLD		GOLD_19		1

		Gás		GOLD		GOLD_28		1

		Gás		GOLD		GOLD_29		1

		Gás		GOLD		GOLD_30		1

		Gás		GOLD		GOLD_31		1

		Gás		GOLD		GOLD_40		1

		Gás		GOLD		GOLD_41		1

		Gás		GOLD		GOLD_42		1

		Gás		GOLD		GOLD_43		1

		Gás		GOLD		GOLD_52		1

		Gás		GOLD		GOLD_55		1

		Gás		GOLD		GOLD_58		1

		Gás		GOLD		GOLD_59		1

		Gás		GOLD		GOLD_60		1

		Gás		GOLD		GOLD_61		1

		Gás		IBD		IBD_01		1

		Gás		IBD		IBD_02		1

		Gás		IBD		IBD_03		1

		Gás		IBD		IBD_04		1

		Gás		IBD		IBD_05		1

		Gás		IBD		IBD_06		1

		Gás		IBD		IBD_07		1

		Gás		IBD		IBD_08		1

		Gás		IBD		IBD_09		1

		Gás		IBD		IBD_10		1

		Gás		IBD		IBD_11		1

		Gás		IBD		IBD_12		1

		Gás		JAFPLUS		JAFPLUS_01		1

		Gás		JAFPLUS		JAFPLUS_02		1

		Gás		LUZIGAS		LUZIGAS_04		1

		Gás		YESENERGY		YESENERGY_01		1

		Gás		PORTULOGOS		PORTULOGOS_04		1

		Gás		PORTULOGOS		PORTULOGOS_05		1

		Gás		PORTULOGOS		PORTULOGOS_06		1

		Gás		PORTULOGOS		PORTULOGOS_07		1

		Gás		PORTULOGOS		PORTULOGOS_08		1

		Gás		PORTULOGOS		PORTULOGOS_09		1

		Gás		PORTULOGOS		PORTULOGOS_10		1

		Gás		PORTULOGOS		PORTULOGOS_33		1

		Gás		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_05		1
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		Tipo de fornecimento		COM		Pot_Cont		Escalao		ORD		COD_Proposta		Contagem		TF		TV|TVFV|TVP		TVV|TVC		TVVz		TFGN		TVGN		Média		NomeProposta		TxTModalidade		Segmento		TipoContagem		ConsIni_GN		ConsFim_GN		ConsIni_ELE		ConsFim_ELE		Fornecimento		DuracaoContrato		Data ini		Data fim		FiltroContratacao		Filtrofaturacao		FiltroPagamento		FiltroAtendimento		FiltroFidelização		FiltroRenovavel		FiltroRestrições		FiltroPrecosIndex		FiltroServicosAdic		FiltroTarifaSocial		FiltroReembolsos		FiltroNovosClientes		CustoServicos_s/IVA (€/ano)		CustoServicos_c/IVA (€/ano)		ReembFixo (€/ano)		ReembTF_ELE (%)		ReembTW_ELE (%)		ReembW_ELE (€/kWh)		ReembTF_GN (%)		ReembTW_GN (%)		ReembW_GN (€/kWh)		DescontNovoCliente_c/IVA (€/ano)		Desc. TF_ELE (%) - Novo Cliente		Desc. TW_ELE (%) - Novo Cliente		Desc. W_ELE (€/kWh) - Novo Cliente		Desc. TF_GN (%) - Novo Cliente		Desc. TW_GN (%) - Novo Cliente		Desc. W_GN (€/kWh) - Novo Cliente		TxTOferta		TxTERSE		LinkCOM		LinkOfertaCom		LinkFichaPadrao		LinkCondicoesGerais		ContactoComercialTel		ContactoWEBouMAIL		Contrat_Elect		Contrat_Presen		Contrat_Telef		TxTContratação		TxTFatura		TxTPagamento		TxTAtendimento		TxTFaturacao		TxTFidelização		TxTRestricoesAdic		Detalhe restrições		DetalheOutrosDesc/benefi		TxTAtualizaPrecos		TxTServicoAdic		TxToutrosServicoAdic		TxTReembolsos

		Eletricidade		EDPSU		1.15						TUR		1		0.0803		0.1578										0.11905		Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		2.3						TUR		1		0.1335		0.1578										0.14565		Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		3.45						TUR		1		0.1688		0.1624										0.1656		Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		4.6						TUR		1		0.2197		0.1624										0.19105		Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		5.75						TUR		1		0.2703		0.1624										0.21635		Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		6.9						TUR		1		0.321		0.1624										0.2417		Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		10.35						TUR		1		0.4729		0.1624										0.31765		Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		13.8						TUR		1		0.6249		0.1624										0.39365		Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		17.25						TUR		1		0.7768		0.1624										0.4696		Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		20.7						TUR		1		0.9288		0.1624										0.5456		Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		27.6						TUR		1																Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		34.5						TUR		1																Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		41.4						TUR		1																Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		1.15						TUR		2		0.0803		0.1956		0.109								0.1283		Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		2.3						TUR		2		0.1335		0.1956		0.109								0.1460333333		Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		3.45						TUR		2		0.1688		0.1956		0.109								0.1578		Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		4.6						TUR		2		0.2197		0.1956		0.109								0.1747666667		Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		5.75						TUR		2		0.2703		0.1956		0.109								0.1916333333		Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		6.9						TUR		2		0.321		0.1956		0.109								0.2085333333		Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		10.35						TUR		2		0.4729		0.1956		0.109								0.2591666667		Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		13.8						TUR		2		0.6249		0.1956		0.109								0.3098333333		Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		17.25						TUR		2		0.7768		0.1956		0.109								0.3604666667		Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		20.7						TUR		2		0.9288		0.1956		0.109								0.4111333333		Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		27.6						TUR		2																Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		34.5						TUR		2																Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		41.4						TUR		2																Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		1.15						TUR		3		0.0803		0.2373		0.1737		0.109						0.150075		Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		2.3						TUR		3		0.1335		0.2373		0.1737		0.109						0.163375		Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		3.45						TUR		3		0.1688		0.2373		0.1737		0.109						0.1722		Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		4.6						TUR		3		0.2197		0.2373		0.1737		0.109						0.184925		Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		5.75						TUR		3		0.2703		0.2373		0.1737		0.109						0.197575		Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		6.9						TUR		3		0.321		0.2373		0.1737		0.109						0.21025		Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		10.35						TUR		3		0.4729		0.2373		0.1737		0.109						0.248225		Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		13.8						TUR		3		0.6249		0.2373		0.1737		0.109						0.286225		Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		17.25						TUR		3		0.7768		0.2373		0.1737		0.109						0.3242		Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		20.7						TUR		3		0.9288		0.2373		0.1737		0.109						0.3622		Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		27.6						TUR		3		1.2414		0.2881		0.1599		0.0951						0.446125		Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		34.5						TUR		3		1.5443		0.2881		0.1599		0.0951						0.52185		Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		EDPSU		41.4						TUR		3		1.8472		0.2881		0.1599		0.0951						0.597575		Condições de preço regulado		 		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURBEI				1		BEI		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURBEI				2		BEI		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURBEI				3		BEI		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURBEI				4		BEI		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURDIA				1		DIA		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURDIA				2		DIA		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURDIA				3		DIA		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURDIA				4		DIA		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURSON				1		SON		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURSON				2		SON		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURSON				3		SON		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURSON				4		SON		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURDUR				1		DUR		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURDUR				2		DUR		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURDUR				3		DUR		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURDUR				4		DUR		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURLIS				1		LIS		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURLIS				2		LIS		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURLIS				3		LIS		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURLIS				4		LIS		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURLUS				1		LUS		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURLUS				2		LUS		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURLUS				3		LUS		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURLUS				4		LUS		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURMED				1		MED		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURMED				2		MED		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURMED				3		MED		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURMED				4		MED		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURPAX				1		PAX		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURPAX				2		PAX		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURPAX				3		PAX		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURPAX				4		PAX		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURREN				1		REN		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURREN				2		REN		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURREN				3		REN		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURREN				4		REN		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURSET				1		SET		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURSET				2		SET		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURSET				3		SET		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURSET				4		SET		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURTAG				1		TAG		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURTAG				2		TAG		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURTAG				3		TAG		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Gás		CURTAG				4		TAG		CUR																		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA		0		0		 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		1.15		1				ALFAENERGIA_01		1		0.2699		0.0384										0.15415		Tarifa ALFA NEGÓCIOS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		100		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Empresarial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/empresa/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		2.1 O presente Contrato tem a duração máxima de 12 (doze) meses,... 12.6.A Cessação antecipada do presente Contrato ... constitui,..., uma penalidade ...e: 12.6.1... Consumo anual acima de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do produto de 5,0 € por cada MWh de energia elétrica prevista fornecer, ... 12.6.2 ...Consumo anual abaixo de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do valor diário da potência contratada prevista até ao final do contrato, ...		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		2.3		2				ALFAENERGIA_01		1		0.2999		0.0384										0.16915		Tarifa ALFA NEGÓCIOS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		100		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Empresarial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/empresa/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		2.1 O presente Contrato tem a duração máxima de 12 (doze) meses,... 12.6.A Cessação antecipada do presente Contrato ... constitui,..., uma penalidade ...e: 12.6.1... Consumo anual acima de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do produto de 5,0 € por cada MWh de energia elétrica prevista fornecer, ... 12.6.2 ...Consumo anual abaixo de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do valor diário da potência contratada prevista até ao final do contrato, ...		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		3.45		3				ALFAENERGIA_01		1		0.2898		0.0384										0.1641		Tarifa ALFA NEGÓCIOS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		100		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Empresarial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/empresa/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		2.1 O presente Contrato tem a duração máxima de 12 (doze) meses,... 12.6.A Cessação antecipada do presente Contrato ... constitui,..., uma penalidade ...e: 12.6.1... Consumo anual acima de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do produto de 5,0 € por cada MWh de energia elétrica prevista fornecer, ... 12.6.2 ...Consumo anual abaixo de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do valor diário da potência contratada prevista até ao final do contrato, ...		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		4.6		4				ALFAENERGIA_01		1		0.3198		0.0384										0.1791		Tarifa ALFA NEGÓCIOS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		100		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Empresarial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/empresa/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		2.1 O presente Contrato tem a duração máxima de 12 (doze) meses,... 12.6.A Cessação antecipada do presente Contrato ... constitui,..., uma penalidade ...e: 12.6.1... Consumo anual acima de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do produto de 5,0 € por cada MWh de energia elétrica prevista fornecer, ... 12.6.2 ...Consumo anual abaixo de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do valor diário da potência contratada prevista até ao final do contrato, ...		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		5.75						ALFAENERGIA_01		1		0.3497		0.0384										0.19405		Tarifa ALFA NEGÓCIOS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		100		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Empresarial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/empresa/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		2.1 O presente Contrato tem a duração máxima de 12 (doze) meses,... 12.6.A Cessação antecipada do presente Contrato ... constitui,..., uma penalidade ...e: 12.6.1... Consumo anual acima de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do produto de 5,0 € por cada MWh de energia elétrica prevista fornecer, ... 12.6.2 ...Consumo anual abaixo de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do valor diário da potência contratada prevista até ao final do contrato, ...		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		6.9						ALFAENERGIA_01		1		0.3797		0.0384										0.20905		Tarifa ALFA NEGÓCIOS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		100		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Empresarial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/empresa/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		2.1 O presente Contrato tem a duração máxima de 12 (doze) meses,... 12.6.A Cessação antecipada do presente Contrato ... constitui,..., uma penalidade ...e: 12.6.1... Consumo anual acima de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do produto de 5,0 € por cada MWh de energia elétrica prevista fornecer, ... 12.6.2 ...Consumo anual abaixo de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do valor diário da potência contratada prevista até ao final do contrato, ...		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		10.35						ALFAENERGIA_01		1		0.4695		0.0384										0.25395		Tarifa ALFA NEGÓCIOS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		100		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Empresarial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/empresa/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		2.1 O presente Contrato tem a duração máxima de 12 (doze) meses,... 12.6.A Cessação antecipada do presente Contrato ... constitui,..., uma penalidade ...e: 12.6.1... Consumo anual acima de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do produto de 5,0 € por cada MWh de energia elétrica prevista fornecer, ... 12.6.2 ...Consumo anual abaixo de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do valor diário da potência contratada prevista até ao final do contrato, ...		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		13.8						ALFAENERGIA_01		1		0.5593		0.0384										0.29885		Tarifa ALFA NEGÓCIOS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		100		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Empresarial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/empresa/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		2.1 O presente Contrato tem a duração máxima de 12 (doze) meses,... 12.6.A Cessação antecipada do presente Contrato ... constitui,..., uma penalidade ...e: 12.6.1... Consumo anual acima de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do produto de 5,0 € por cada MWh de energia elétrica prevista fornecer, ... 12.6.2 ...Consumo anual abaixo de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do valor diário da potência contratada prevista até ao final do contrato, ...		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		17.25						ALFAENERGIA_01		1		0.6492		0.0384										0.3438		Tarifa ALFA NEGÓCIOS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		100		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Empresarial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/empresa/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		2.1 O presente Contrato tem a duração máxima de 12 (doze) meses,... 12.6.A Cessação antecipada do presente Contrato ... constitui,..., uma penalidade ...e: 12.6.1... Consumo anual acima de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do produto de 5,0 € por cada MWh de energia elétrica prevista fornecer, ... 12.6.2 ...Consumo anual abaixo de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do valor diário da potência contratada prevista até ao final do contrato, ...		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		20.7						ALFAENERGIA_01		1		0.739		0.0384										0.3887		Tarifa ALFA NEGÓCIOS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		100		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Empresarial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/empresa/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		2.1 O presente Contrato tem a duração máxima de 12 (doze) meses,... 12.6.A Cessação antecipada do presente Contrato ... constitui,..., uma penalidade ...e: 12.6.1... Consumo anual acima de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do produto de 5,0 € por cada MWh de energia elétrica prevista fornecer, ... 12.6.2 ...Consumo anual abaixo de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do valor diário da potência contratada prevista até ao final do contrato, ...		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		3.45						ALFAENERGIA_01		2		0.2898		0.0672		-0.0016								0.1184666667		Tarifa ALFA NEGÓCIOS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		100		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Empresarial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/empresa/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		2.1 O presente Contrato tem a duração máxima de 12 (doze) meses,... 12.6.A Cessação antecipada do presente Contrato ... constitui,..., uma penalidade ...e: 12.6.1... Consumo anual acima de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do produto de 5,0 € por cada MWh de energia elétrica prevista fornecer, ... 12.6.2 ...Consumo anual abaixo de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do valor diário da potência contratada prevista até ao final do contrato, ...		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		4.6						ALFAENERGIA_01		2		0.3198		0.0672		-0.0016								0.1284666667		Tarifa ALFA NEGÓCIOS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		100		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Empresarial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/empresa/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		2.1 O presente Contrato tem a duração máxima de 12 (doze) meses,... 12.6.A Cessação antecipada do presente Contrato ... constitui,..., uma penalidade ...e: 12.6.1... Consumo anual acima de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do produto de 5,0 € por cada MWh de energia elétrica prevista fornecer, ... 12.6.2 ...Consumo anual abaixo de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do valor diário da potência contratada prevista até ao final do contrato, ...		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		5.75						ALFAENERGIA_01		2		0.3497		0.0672		-0.0016								0.1384333333		Tarifa ALFA NEGÓCIOS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		100		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Empresarial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/empresa/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		2.1 O presente Contrato tem a duração máxima de 12 (doze) meses,... 12.6.A Cessação antecipada do presente Contrato ... constitui,..., uma penalidade ...e: 12.6.1... Consumo anual acima de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do produto de 5,0 € por cada MWh de energia elétrica prevista fornecer, ... 12.6.2 ...Consumo anual abaixo de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do valor diário da potência contratada prevista até ao final do contrato, ...		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		6.9						ALFAENERGIA_01		2		0.3797		0.0672		-0.0016								0.1484333333		Tarifa ALFA NEGÓCIOS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		100		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Empresarial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/empresa/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		2.1 O presente Contrato tem a duração máxima de 12 (doze) meses,... 12.6.A Cessação antecipada do presente Contrato ... constitui,..., uma penalidade ...e: 12.6.1... Consumo anual acima de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do produto de 5,0 € por cada MWh de energia elétrica prevista fornecer, ... 12.6.2 ...Consumo anual abaixo de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do valor diário da potência contratada prevista até ao final do contrato, ...		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		10.35						ALFAENERGIA_01		2		0.4695		0.0672		-0.0016								0.1783666667		Tarifa ALFA NEGÓCIOS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		100		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Empresarial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/empresa/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		2.1 O presente Contrato tem a duração máxima de 12 (doze) meses,... 12.6.A Cessação antecipada do presente Contrato ... constitui,..., uma penalidade ...e: 12.6.1... Consumo anual acima de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do produto de 5,0 € por cada MWh de energia elétrica prevista fornecer, ... 12.6.2 ...Consumo anual abaixo de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do valor diário da potência contratada prevista até ao final do contrato, ...		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		13.8						ALFAENERGIA_01		2		0.5593		0.0672		-0.0016								0.2083		Tarifa ALFA NEGÓCIOS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		100		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Empresarial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/empresa/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		2.1 O presente Contrato tem a duração máxima de 12 (doze) meses,... 12.6.A Cessação antecipada do presente Contrato ... constitui,..., uma penalidade ...e: 12.6.1... Consumo anual acima de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do produto de 5,0 € por cada MWh de energia elétrica prevista fornecer, ... 12.6.2 ...Consumo anual abaixo de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do valor diário da potência contratada prevista até ao final do contrato, ...		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		17.25						ALFAENERGIA_01		2		0.6492		0.0672		-0.0016								0.2382666667		Tarifa ALFA NEGÓCIOS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		100		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Empresarial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/empresa/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		2.1 O presente Contrato tem a duração máxima de 12 (doze) meses,... 12.6.A Cessação antecipada do presente Contrato ... constitui,..., uma penalidade ...e: 12.6.1... Consumo anual acima de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do produto de 5,0 € por cada MWh de energia elétrica prevista fornecer, ... 12.6.2 ...Consumo anual abaixo de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do valor diário da potência contratada prevista até ao final do contrato, ...		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		20.7						ALFAENERGIA_01		2		0.739		0.0672		-0.0016								0.2682		Tarifa ALFA NEGÓCIOS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		100		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Empresarial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/empresa/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		2.1 O presente Contrato tem a duração máxima de 12 (doze) meses,... 12.6.A Cessação antecipada do presente Contrato ... constitui,..., uma penalidade ...e: 12.6.1... Consumo anual acima de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do produto de 5,0 € por cada MWh de energia elétrica prevista fornecer, ... 12.6.2 ...Consumo anual abaixo de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do valor diário da potência contratada prevista até ao final do contrato, ...		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		3.45						ALFAENERGIA_01		3		0.2898		0.1572		0.0369		-0.0016						0.120575		Tarifa ALFA NEGÓCIOS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		100		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Empresarial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/empresa/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		2.1 O presente Contrato tem a duração máxima de 12 (doze) meses,... 12.6.A Cessação antecipada do presente Contrato ... constitui,..., uma penalidade ...e: 12.6.1... Consumo anual acima de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do produto de 5,0 € por cada MWh de energia elétrica prevista fornecer, ... 12.6.2 ...Consumo anual abaixo de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do valor diário da potência contratada prevista até ao final do contrato, ...		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		4.6						ALFAENERGIA_01		3		0.3198		0.1572		0.0369		-0.0016						0.128075		Tarifa ALFA NEGÓCIOS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		100		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Empresarial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/empresa/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		2.1 O presente Contrato tem a duração máxima de 12 (doze) meses,... 12.6.A Cessação antecipada do presente Contrato ... constitui,..., uma penalidade ...e: 12.6.1... Consumo anual acima de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do produto de 5,0 € por cada MWh de energia elétrica prevista fornecer, ... 12.6.2 ...Consumo anual abaixo de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do valor diário da potência contratada prevista até ao final do contrato, ...		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		5.75						ALFAENERGIA_01		3		0.3497		0.1572		0.0369		-0.0016						0.13555		Tarifa ALFA NEGÓCIOS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		100		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Empresarial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/empresa/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		2.1 O presente Contrato tem a duração máxima de 12 (doze) meses,... 12.6.A Cessação antecipada do presente Contrato ... constitui,..., uma penalidade ...e: 12.6.1... Consumo anual acima de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do produto de 5,0 € por cada MWh de energia elétrica prevista fornecer, ... 12.6.2 ...Consumo anual abaixo de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do valor diário da potência contratada prevista até ao final do contrato, ...		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		6.9						ALFAENERGIA_01		3		0.3797		0.1572		0.0369		-0.0016						0.14305		Tarifa ALFA NEGÓCIOS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		100		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Empresarial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/empresa/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		2.1 O presente Contrato tem a duração máxima de 12 (doze) meses,... 12.6.A Cessação antecipada do presente Contrato ... constitui,..., uma penalidade ...e: 12.6.1... Consumo anual acima de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do produto de 5,0 € por cada MWh de energia elétrica prevista fornecer, ... 12.6.2 ...Consumo anual abaixo de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do valor diário da potência contratada prevista até ao final do contrato, ...		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		10.35						ALFAENERGIA_01		3		0.4695		0.1572		0.0369		-0.0016						0.1655		Tarifa ALFA NEGÓCIOS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		100		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Empresarial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/empresa/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		2.1 O presente Contrato tem a duração máxima de 12 (doze) meses,... 12.6.A Cessação antecipada do presente Contrato ... constitui,..., uma penalidade ...e: 12.6.1... Consumo anual acima de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do produto de 5,0 € por cada MWh de energia elétrica prevista fornecer, ... 12.6.2 ...Consumo anual abaixo de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do valor diário da potência contratada prevista até ao final do contrato, ...		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		13.8						ALFAENERGIA_01		3		0.5593		0.1572		0.0369		-0.0016						0.18795		Tarifa ALFA NEGÓCIOS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		100		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Empresarial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/empresa/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		2.1 O presente Contrato tem a duração máxima de 12 (doze) meses,... 12.6.A Cessação antecipada do presente Contrato ... constitui,..., uma penalidade ...e: 12.6.1... Consumo anual acima de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do produto de 5,0 € por cada MWh de energia elétrica prevista fornecer, ... 12.6.2 ...Consumo anual abaixo de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do valor diário da potência contratada prevista até ao final do contrato, ...		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		17.25						ALFAENERGIA_01		3		0.6492		0.1572		0.0369		-0.0016						0.210425		Tarifa ALFA NEGÓCIOS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		100		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Empresarial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/empresa/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		2.1 O presente Contrato tem a duração máxima de 12 (doze) meses,... 12.6.A Cessação antecipada do presente Contrato ... constitui,..., uma penalidade ...e: 12.6.1... Consumo anual acima de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do produto de 5,0 € por cada MWh de energia elétrica prevista fornecer, ... 12.6.2 ...Consumo anual abaixo de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do valor diário da potência contratada prevista até ao final do contrato, ...		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		20.7						ALFAENERGIA_01		3		0.739		0.1572		0.0369		-0.0016						0.232875		Tarifa ALFA NEGÓCIOS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		100		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Empresarial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/empresa/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		2.1 O presente Contrato tem a duração máxima de 12 (doze) meses,... 12.6.A Cessação antecipada do presente Contrato ... constitui,..., uma penalidade ...e: 12.6.1... Consumo anual acima de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do produto de 5,0 € por cada MWh de energia elétrica prevista fornecer, ... 12.6.2 ...Consumo anual abaixo de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do valor diário da potência contratada prevista até ao final do contrato, ...		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		27.6						ALFAENERGIA_01		3		0.9187		0.2191		0.0989		0.0538						0.322625		Tarifa ALFA NEGÓCIOS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		100		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Empresarial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/empresa/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		2.1 O presente Contrato tem a duração máxima de 12 (doze) meses,... 12.6.A Cessação antecipada do presente Contrato ... constitui,..., uma penalidade ...e: 12.6.1... Consumo anual acima de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do produto de 5,0 € por cada MWh de energia elétrica prevista fornecer, ... 12.6.2 ...Consumo anual abaixo de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do valor diário da potência contratada prevista até ao final do contrato, ...		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		34.5						ALFAENERGIA_01		3		1.0983		0.2191		0.0989		0.0538						0.367525		Tarifa ALFA NEGÓCIOS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		100		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Empresarial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/empresa/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		2.1 O presente Contrato tem a duração máxima de 12 (doze) meses,... 12.6.A Cessação antecipada do presente Contrato ... constitui,..., uma penalidade ...e: 12.6.1... Consumo anual acima de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do produto de 5,0 € por cada MWh de energia elétrica prevista fornecer, ... 12.6.2 ...Consumo anual abaixo de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do valor diário da potência contratada prevista até ao final do contrato, ...		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		41.4						ALFAENERGIA_01		3		1.308		0.2191		0.0989		0.0538						0.41995		Tarifa ALFA NEGÓCIOS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		100		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Empresarial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/empresa/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		2.1 O presente Contrato tem a duração máxima de 12 (doze) meses,... 12.6.A Cessação antecipada do presente Contrato ... constitui,..., uma penalidade ...e: 12.6.1... Consumo anual acima de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do produto de 5,0 € por cada MWh de energia elétrica prevista fornecer, ... 12.6.2 ...Consumo anual abaixo de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do valor diário da potência contratada prevista até ao final do contrato, ...		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		1.15		1				ALFAENERGIA_02		1		0.2699		0.0434										0.15665		Tarifa ALFA MAIS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Residencial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		2.3		2				ALFAENERGIA_02		1		0.2999		0.0434										0.17165		Tarifa ALFA MAIS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Residencial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		3.45		3				ALFAENERGIA_02		1		0.2898		0.0434										0.1666		Tarifa ALFA MAIS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Residencial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		4.6		4				ALFAENERGIA_02		1		0.3198		0.0434										0.1816		Tarifa ALFA MAIS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Residencial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		5.75						ALFAENERGIA_02		1		0.3497		0.0434										0.19655		Tarifa ALFA MAIS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Residencial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		6.9						ALFAENERGIA_02		1		0.3797		0.0434										0.21155		Tarifa ALFA MAIS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Residencial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		10.35						ALFAENERGIA_02		1		0.4695		0.0434										0.25645		Tarifa ALFA MAIS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Residencial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		13.8						ALFAENERGIA_02		1		0.5593		0.0434										0.30135		Tarifa ALFA MAIS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Residencial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		17.25						ALFAENERGIA_02		1		0.6492		0.0434										0.3463		Tarifa ALFA MAIS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Residencial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		20.7						ALFAENERGIA_02		1		0.739		0.0434										0.3912		Tarifa ALFA MAIS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Residencial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		3.45						ALFAENERGIA_02		2		0.2898		0.0722		0.0034								0.1218		Tarifa ALFA MAIS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Residencial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		4.6						ALFAENERGIA_02		2		0.3198		0.0722		0.0034								0.1318		Tarifa ALFA MAIS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Residencial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		5.75						ALFAENERGIA_02		2		0.3497		0.0722		0.0034								0.1417666667		Tarifa ALFA MAIS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Residencial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		6.9						ALFAENERGIA_02		2		0.3797		0.0722		0.0034								0.1517666667		Tarifa ALFA MAIS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Residencial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		10.35						ALFAENERGIA_02		2		0.4695		0.0722		0.0034								0.1817		Tarifa ALFA MAIS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Residencial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		13.8						ALFAENERGIA_02		2		0.5593		0.0722		0.0034								0.2116333333		Tarifa ALFA MAIS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Residencial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		17.25						ALFAENERGIA_02		2		0.6492		0.0722		0.0034								0.2416		Tarifa ALFA MAIS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Residencial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		20.7						ALFAENERGIA_02		2		0.739		0.0722		0.0034								0.2715333333		Tarifa ALFA MAIS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Residencial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		3.45						ALFAENERGIA_02		3		0.2898		0.1622		0.0419		0.0034						0.124325		Tarifa ALFA MAIS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Residencial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		4.6						ALFAENERGIA_02		3		0.3198		0.1622		0.0419		0.0034						0.131825		Tarifa ALFA MAIS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Residencial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		5.75						ALFAENERGIA_02		3		0.3497		0.1622		0.0419		0.0034						0.1393		Tarifa ALFA MAIS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Residencial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		6.9						ALFAENERGIA_02		3		0.3797		0.1622		0.0419		0.0034						0.1468		Tarifa ALFA MAIS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Residencial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		10.35						ALFAENERGIA_02		3		0.4695		0.1622		0.0419		0.0034						0.16925		Tarifa ALFA MAIS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Residencial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		13.8						ALFAENERGIA_02		3		0.5593		0.1622		0.0419		0.0034						0.1917		Tarifa ALFA MAIS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Residencial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		17.25						ALFAENERGIA_02		3		0.6492		0.1622		0.0419		0.0034						0.214175		Tarifa ALFA MAIS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Residencial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		20.7						ALFAENERGIA_02		3		0.739		0.1622		0.0419		0.0034						0.236625		Tarifa ALFA MAIS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Residencial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		27.6						ALFAENERGIA_02		3		0.9187		0.2241		0.1039		0.0588						0.326375		Tarifa ALFA MAIS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Residencial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		34.5						ALFAENERGIA_02		3		1.0983		0.2241		0.1039		0.0588						0.371275		Tarifa ALFA MAIS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Residencial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		41.4						ALFAENERGIA_02		3		1.308		0.2241		0.1039		0.0588						0.4237		Tarifa ALFA MAIS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Residencial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		1.15		1				ALFAENERGIA_03		1		0.2699		0.1187										0.1943		Tarifa ALFA MAIS		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário aplicável para contratos de clientes domésticos em BTN com horário simples, bi-horário ou tri-horário.Tarifa aplicada para novas Adesões a partir de 01/01/2023.A aplicação deste tarifário está sujeita uma prévia avaliação de risco do cliente, por parte da Alfa Energia.		0		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/0?social=1		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		2.3		2				ALFAENERGIA_03		1		0.2999		0.1187										0.2093		Tarifa ALFA MAIS		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário aplicável para contratos de clientes domésticos em BTN com horário simples, bi-horário ou tri-horário.Tarifa aplicada para novas Adesões a partir de 01/01/2023.A aplicação deste tarifário está sujeita uma prévia avaliação de risco do cliente, por parte da Alfa Energia.		0		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/0?social=1		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		3.45		3				ALFAENERGIA_03		1		0.2898		0.1187										0.20425		Tarifa ALFA MAIS		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário aplicável para contratos de clientes domésticos em BTN com horário simples, bi-horário ou tri-horário.Tarifa aplicada para novas Adesões a partir de 01/01/2023.A aplicação deste tarifário está sujeita uma prévia avaliação de risco do cliente, por parte da Alfa Energia.		0		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/0?social=1		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		4.6		4				ALFAENERGIA_03		1		0.3198		0.1187										0.21925		Tarifa ALFA MAIS		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário aplicável para contratos de clientes domésticos em BTN com horário simples, bi-horário ou tri-horário.Tarifa aplicada para novas Adesões a partir de 01/01/2023.A aplicação deste tarifário está sujeita uma prévia avaliação de risco do cliente, por parte da Alfa Energia.		0		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/0?social=1		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		5.75						ALFAENERGIA_03		1		0.3497		0.1187										0.2342		Tarifa ALFA MAIS		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário aplicável para contratos de clientes domésticos em BTN com horário simples, bi-horário ou tri-horário.Tarifa aplicada para novas Adesões a partir de 01/01/2023.A aplicação deste tarifário está sujeita uma prévia avaliação de risco do cliente, por parte da Alfa Energia.		0		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/0?social=1		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		6.9						ALFAENERGIA_03		1		0.3797		0.1187										0.2492		Tarifa ALFA MAIS		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário aplicável para contratos de clientes domésticos em BTN com horário simples, bi-horário ou tri-horário.Tarifa aplicada para novas Adesões a partir de 01/01/2023.A aplicação deste tarifário está sujeita uma prévia avaliação de risco do cliente, por parte da Alfa Energia.		0		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/0?social=1		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		10.35						ALFAENERGIA_03		1		0.4695		0.1187										0.2941		Tarifa ALFA MAIS		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário aplicável para contratos de clientes domésticos em BTN com horário simples, bi-horário ou tri-horário.Tarifa aplicada para novas Adesões a partir de 01/01/2023.A aplicação deste tarifário está sujeita uma prévia avaliação de risco do cliente, por parte da Alfa Energia.		0		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/0?social=1		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		13.8						ALFAENERGIA_03		1		0.5593		0.1187										0.339		Tarifa ALFA MAIS		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário aplicável para contratos de clientes domésticos em BTN com horário simples, bi-horário ou tri-horário.Tarifa aplicada para novas Adesões a partir de 01/01/2023.A aplicação deste tarifário está sujeita uma prévia avaliação de risco do cliente, por parte da Alfa Energia.		0		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/0?social=1		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		17.25						ALFAENERGIA_03		1		0.6492		0.1187										0.38395		Tarifa ALFA MAIS		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário aplicável para contratos de clientes domésticos em BTN com horário simples, bi-horário ou tri-horário.Tarifa aplicada para novas Adesões a partir de 01/01/2023.A aplicação deste tarifário está sujeita uma prévia avaliação de risco do cliente, por parte da Alfa Energia.		0		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/0?social=1		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		20.7						ALFAENERGIA_03		1		0.739		0.1187										0.42885		Tarifa ALFA MAIS		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário aplicável para contratos de clientes domésticos em BTN com horário simples, bi-horário ou tri-horário.Tarifa aplicada para novas Adesões a partir de 01/01/2023.A aplicação deste tarifário está sujeita uma prévia avaliação de risco do cliente, por parte da Alfa Energia.		0		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/0?social=1		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		3.45						ALFAENERGIA_03		2		0.2898		0.1303		0.096								0.1720333333		Tarifa ALFA MAIS		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário aplicável para contratos de clientes domésticos em BTN com horário simples, bi-horário ou tri-horário.Tarifa aplicada para novas Adesões a partir de 01/01/2023.A aplicação deste tarifário está sujeita uma prévia avaliação de risco do cliente, por parte da Alfa Energia.		0		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/0?social=1		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		4.6						ALFAENERGIA_03		2		0.3198		0.1303		0.096								0.1820333333		Tarifa ALFA MAIS		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário aplicável para contratos de clientes domésticos em BTN com horário simples, bi-horário ou tri-horário.Tarifa aplicada para novas Adesões a partir de 01/01/2023.A aplicação deste tarifário está sujeita uma prévia avaliação de risco do cliente, por parte da Alfa Energia.		0		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/0?social=1		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		5.75						ALFAENERGIA_03		2		0.3497		0.1303		0.096								0.192		Tarifa ALFA MAIS		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário aplicável para contratos de clientes domésticos em BTN com horário simples, bi-horário ou tri-horário.Tarifa aplicada para novas Adesões a partir de 01/01/2023.A aplicação deste tarifário está sujeita uma prévia avaliação de risco do cliente, por parte da Alfa Energia.		0		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/0?social=1		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		6.9						ALFAENERGIA_03		2		0.3797		0.1303		0.096								0.202		Tarifa ALFA MAIS		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário aplicável para contratos de clientes domésticos em BTN com horário simples, bi-horário ou tri-horário.Tarifa aplicada para novas Adesões a partir de 01/01/2023.A aplicação deste tarifário está sujeita uma prévia avaliação de risco do cliente, por parte da Alfa Energia.		0		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/0?social=1		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		10.35						ALFAENERGIA_03		2		0.4695		0.1303		0.096								0.2319333333		Tarifa ALFA MAIS		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário aplicável para contratos de clientes domésticos em BTN com horário simples, bi-horário ou tri-horário.Tarifa aplicada para novas Adesões a partir de 01/01/2023.A aplicação deste tarifário está sujeita uma prévia avaliação de risco do cliente, por parte da Alfa Energia.		0		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/0?social=1		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		13.8						ALFAENERGIA_03		2		0.5593		0.1303		0.096								0.2618666667		Tarifa ALFA MAIS		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário aplicável para contratos de clientes domésticos em BTN com horário simples, bi-horário ou tri-horário.Tarifa aplicada para novas Adesões a partir de 01/01/2023.A aplicação deste tarifário está sujeita uma prévia avaliação de risco do cliente, por parte da Alfa Energia.		0		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/0?social=1		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		17.25						ALFAENERGIA_03		2		0.6492		0.1303		0.096								0.2918333333		Tarifa ALFA MAIS		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário aplicável para contratos de clientes domésticos em BTN com horário simples, bi-horário ou tri-horário.Tarifa aplicada para novas Adesões a partir de 01/01/2023.A aplicação deste tarifário está sujeita uma prévia avaliação de risco do cliente, por parte da Alfa Energia.		0		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/0?social=1		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		20.7						ALFAENERGIA_03		2		0.739		0.1303		0.096								0.3217666667		Tarifa ALFA MAIS		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário aplicável para contratos de clientes domésticos em BTN com horário simples, bi-horário ou tri-horário.Tarifa aplicada para novas Adesões a partir de 01/01/2023.A aplicação deste tarifário está sujeita uma prévia avaliação de risco do cliente, por parte da Alfa Energia.		0		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/0?social=1		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		3.45						ALFAENERGIA_03		3		0.2898		0.2127		0.1076		0.096						0.176525		Tarifa ALFA MAIS		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário aplicável para contratos de clientes domésticos em BTN com horário simples, bi-horário ou tri-horário.Tarifa aplicada para novas Adesões a partir de 01/01/2023.A aplicação deste tarifário está sujeita uma prévia avaliação de risco do cliente, por parte da Alfa Energia.		0		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/0?social=1		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		4.6						ALFAENERGIA_03		3		0.3198		0.2127		0.1076		0.096						0.184025		Tarifa ALFA MAIS		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário aplicável para contratos de clientes domésticos em BTN com horário simples, bi-horário ou tri-horário.Tarifa aplicada para novas Adesões a partir de 01/01/2023.A aplicação deste tarifário está sujeita uma prévia avaliação de risco do cliente, por parte da Alfa Energia.		0		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/0?social=1		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		5.75						ALFAENERGIA_03		3		0.3497		0.2127		0.1076		0.096						0.1915		Tarifa ALFA MAIS		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário aplicável para contratos de clientes domésticos em BTN com horário simples, bi-horário ou tri-horário.Tarifa aplicada para novas Adesões a partir de 01/01/2023.A aplicação deste tarifário está sujeita uma prévia avaliação de risco do cliente, por parte da Alfa Energia.		0		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/0?social=1		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		6.9						ALFAENERGIA_03		3		0.3797		0.2127		0.1076		0.096						0.199		Tarifa ALFA MAIS		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário aplicável para contratos de clientes domésticos em BTN com horário simples, bi-horário ou tri-horário.Tarifa aplicada para novas Adesões a partir de 01/01/2023.A aplicação deste tarifário está sujeita uma prévia avaliação de risco do cliente, por parte da Alfa Energia.		0		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/0?social=1		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		10.35						ALFAENERGIA_03		3		0.4695		0.2127		0.1076		0.096						0.22145		Tarifa ALFA MAIS		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário aplicável para contratos de clientes domésticos em BTN com horário simples, bi-horário ou tri-horário.Tarifa aplicada para novas Adesões a partir de 01/01/2023.A aplicação deste tarifário está sujeita uma prévia avaliação de risco do cliente, por parte da Alfa Energia.		0		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/0?social=1		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		13.8						ALFAENERGIA_03		3		0.5593		0.2127		0.1076		0.096						0.2439		Tarifa ALFA MAIS		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário aplicável para contratos de clientes domésticos em BTN com horário simples, bi-horário ou tri-horário.Tarifa aplicada para novas Adesões a partir de 01/01/2023.A aplicação deste tarifário está sujeita uma prévia avaliação de risco do cliente, por parte da Alfa Energia.		0		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/0?social=1		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		17.25						ALFAENERGIA_03		3		0.6492		0.2127		0.1076		0.096						0.266375		Tarifa ALFA MAIS		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário aplicável para contratos de clientes domésticos em BTN com horário simples, bi-horário ou tri-horário.Tarifa aplicada para novas Adesões a partir de 01/01/2023.A aplicação deste tarifário está sujeita uma prévia avaliação de risco do cliente, por parte da Alfa Energia.		0		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/0?social=1		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		20.7						ALFAENERGIA_03		3		0.739		0.2127		0.1076		0.096						0.288825		Tarifa ALFA MAIS		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário aplicável para contratos de clientes domésticos em BTN com horário simples, bi-horário ou tri-horário.Tarifa aplicada para novas Adesões a partir de 01/01/2023.A aplicação deste tarifário está sujeita uma prévia avaliação de risco do cliente, por parte da Alfa Energia.		0		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/0?social=1		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		27.6						ALFAENERGIA_03		3		0.9187		0.2746		0.1696		0.1514						0.378575		Tarifa ALFA MAIS		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário aplicável para contratos de clientes domésticos em BTN com horário simples, bi-horário ou tri-horário.Tarifa aplicada para novas Adesões a partir de 01/01/2023.A aplicação deste tarifário está sujeita uma prévia avaliação de risco do cliente, por parte da Alfa Energia.		0		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/0?social=1		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		34.5						ALFAENERGIA_03		3		1.0983		0.2746		0.1696		0.1514						0.423475		Tarifa ALFA MAIS		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário aplicável para contratos de clientes domésticos em BTN com horário simples, bi-horário ou tri-horário.Tarifa aplicada para novas Adesões a partir de 01/01/2023.A aplicação deste tarifário está sujeita uma prévia avaliação de risco do cliente, por parte da Alfa Energia.		0		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/0?social=1		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		ALFAENERGIA		41.4						ALFAENERGIA_03		3		1.308		0.2746		0.1696		0.1514						0.4759		Tarifa ALFA MAIS		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário aplicável para contratos de clientes domésticos em BTN com horário simples, bi-horário ou tri-horário.Tarifa aplicada para novas Adesões a partir de 01/01/2023.A aplicação deste tarifário está sujeita uma prévia avaliação de risco do cliente, por parte da Alfa Energia.		0		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/0?social=1		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt		0		234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		1.15		1				AUDAX_01		1		0.2272		0.1792										0.2032		Classic		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		2.3		2				AUDAX_01		1		0.2572		0.1792										0.2182		Classic		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		3.45		3				AUDAX_01		1		0.2871		0.1792										0.23315		Classic		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		4.6		4				AUDAX_01		1		0.3171		0.1792										0.24815		Classic		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		5.75						AUDAX_01		1		0.347		0.1792										0.2631		Classic		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		6.9						AUDAX_01		1		0.377		0.1792										0.2781		Classic		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		10.35						AUDAX_01		1		0.4668		0.1792										0.323		Classic		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		13.8						AUDAX_01		1		0.5566		0.1792										0.3679		Classic		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		17.25						AUDAX_01		1		0.6465		0.1792										0.41285		Classic		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		20.7						AUDAX_01		1		0.7363		0.1792										0.45775		Classic		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		1.15						AUDAX_01		2		0.2272		0.2067		0.1457								0.1932		Classic		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		2.3						AUDAX_01		2		0.2572		0.2067		0.1457								0.2032		Classic		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		3.45						AUDAX_01		2		0.2871		0.2067		0.1457								0.2131666667		Classic		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		4.6						AUDAX_01		2		0.3171		0.2067		0.1457								0.2231666667		Classic		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		5.75						AUDAX_01		2		0.347		0.2067		0.1457								0.2331333333		Classic		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		6.9						AUDAX_01		2		0.377		0.2067		0.1457								0.2431333333		Classic		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		10.35						AUDAX_01		2		0.4668		0.2067		0.1457								0.2730666667		Classic		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		13.8						AUDAX_01		2		0.5566		0.2067		0.1457								0.303		Classic		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		17.25						AUDAX_01		2		0.6465		0.2067		0.1457								0.3329666667		Classic		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		20.7						AUDAX_01		2		0.7363		0.2067		0.1457								0.3629		Classic		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		3.45						AUDAX_01		3		0.2871		0.3013		0.1795		0.1457						0.2284		Classic		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		4.6						AUDAX_01		3		0.3171		0.3013		0.1795		0.1457						0.2359		Classic		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		5.75						AUDAX_01		3		0.347		0.3013		0.1795		0.1457						0.243375		Classic		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		6.9						AUDAX_01		3		0.377		0.3013		0.1795		0.1457						0.250875		Classic		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		10.35						AUDAX_01		3		0.4668		0.3013		0.1795		0.1457						0.273325		Classic		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		13.8						AUDAX_01		3		0.5566		0.3013		0.1795		0.1457						0.295775		Classic		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		17.25						AUDAX_01		3		0.6465		0.3013		0.1795		0.1457						0.31825		Classic		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		20.7						AUDAX_01		3		0.7363		0.3013		0.1795		0.1457						0.3407		Classic		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		27.6						AUDAX_01		3		0.916		0.3634		0.2434		0.203						0.43145		Classic		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		34.5						AUDAX_01		3		1.0956		0.3634		0.2434		0.203						0.47635		Classic		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		41.4						AUDAX_01		3		1.2753		0.3634		0.2434		0.203						0.521275		Classic		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		1.15		1				AUDAX_02		1		0.0299		0.1792										0.10455		Classic		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20 MWh/ano.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de energia renovável mediante pedido expresso. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		2.3		2				AUDAX_02		1		0.0599		0.1792										0.11955		Classic		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20 MWh/ano.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de energia renovável mediante pedido expresso. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		3.45		3				AUDAX_02		1		0.0898		0.1792										0.1345		Classic		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20 MWh/ano.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de energia renovável mediante pedido expresso. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		4.6		4				AUDAX_02		1		0.1198		0.1792										0.1495		Classic		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20 MWh/ano.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de energia renovável mediante pedido expresso. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		5.75						AUDAX_02		1		0.1497		0.1792										0.16445		Classic		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20 MWh/ano.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de energia renovável mediante pedido expresso. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		6.9						AUDAX_02		1		0.1797		0.1792										0.17945		Classic		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20 MWh/ano.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de energia renovável mediante pedido expresso. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		10.35						AUDAX_02		1		0.2695		0.1792										0.22435		Classic		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20 MWh/ano.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de energia renovável mediante pedido expresso. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		13.8						AUDAX_02		1		0.3593		0.1792										0.26925		Classic		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20 MWh/ano.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de energia renovável mediante pedido expresso. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		17.25						AUDAX_02		1		0.4492		0.1792										0.3142		Classic		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20 MWh/ano.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de energia renovável mediante pedido expresso. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		20.7						AUDAX_02		1		0.539		0.1792										0.3591		Classic		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20 MWh/ano.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de energia renovável mediante pedido expresso. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		1.15						AUDAX_02		2		0.0299		0.2067		0.1457								0.1274333333		Classic		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20 MWh/ano.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de energia renovável mediante pedido expresso. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		2.3						AUDAX_02		2		0.0599		0.2067		0.1457								0.1374333333		Classic		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20 MWh/ano.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de energia renovável mediante pedido expresso. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		3.45						AUDAX_02		2		0.0898		0.2067		0.1457								0.1474		Classic		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20 MWh/ano.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de energia renovável mediante pedido expresso. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		4.6						AUDAX_02		2		0.1198		0.2067		0.1457								0.1574		Classic		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20 MWh/ano.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de energia renovável mediante pedido expresso. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		5.75						AUDAX_02		2		0.1497		0.2067		0.1457								0.1673666667		Classic		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20 MWh/ano.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de energia renovável mediante pedido expresso. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		6.9						AUDAX_02		2		0.1797		0.2067		0.1457								0.1773666667		Classic		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20 MWh/ano.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de energia renovável mediante pedido expresso. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		10.35						AUDAX_02		2		0.2695		0.2067		0.1457								0.2073		Classic		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20 MWh/ano.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de energia renovável mediante pedido expresso. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		13.8						AUDAX_02		2		0.3593		0.2067		0.1457								0.2372333333		Classic		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20 MWh/ano.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de energia renovável mediante pedido expresso. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		17.25						AUDAX_02		2		0.4492		0.2067		0.1457								0.2672		Classic		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20 MWh/ano.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de energia renovável mediante pedido expresso. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		20.7						AUDAX_02		2		0.539		0.2067		0.1457								0.2971333333		Classic		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20 MWh/ano.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de energia renovável mediante pedido expresso. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		3.45						AUDAX_02		3		0.0898		0.3013		0.1795		0.1457						0.179075		Classic		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20 MWh/ano.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de energia renovável mediante pedido expresso. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		4.6						AUDAX_02		3		0.1198		0.3013		0.1795		0.1457						0.186575		Classic		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20 MWh/ano.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de energia renovável mediante pedido expresso. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		5.75						AUDAX_02		3		0.1497		0.3013		0.1795		0.1457						0.19405		Classic		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20 MWh/ano.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de energia renovável mediante pedido expresso. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		6.9						AUDAX_02		3		0.1797		0.3013		0.1795		0.1457						0.20155		Classic		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20 MWh/ano.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de energia renovável mediante pedido expresso. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		10.35						AUDAX_02		3		0.2695		0.3013		0.1795		0.1457						0.224		Classic		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20 MWh/ano.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de energia renovável mediante pedido expresso. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		13.8						AUDAX_02		3		0.3593		0.3013		0.1795		0.1457						0.24645		Classic		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20 MWh/ano.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de energia renovável mediante pedido expresso. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		17.25						AUDAX_02		3		0.4492		0.3013		0.1795		0.1457						0.268925		Classic		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20 MWh/ano.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de energia renovável mediante pedido expresso. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		20.7						AUDAX_02		3		0.539		0.3013		0.1795		0.1457						0.291375		Classic		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20 MWh/ano.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de energia renovável mediante pedido expresso. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		27.6						AUDAX_02		3		0.7187		0.3634		0.2434		0.203						0.382125		Classic		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20 MWh/ano.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de energia renovável mediante pedido expresso. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		34.5						AUDAX_02		3		0.8983		0.3634		0.2434		0.203						0.427025		Classic		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20 MWh/ano.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de energia renovável mediante pedido expresso. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		41.4						AUDAX_02		3		1.078		0.3634		0.2434		0.203						0.47195		Classic		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20 MWh/ano.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de energia renovável mediante pedido expresso. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		1.15		1				AUDAX_03		1		0.2272		0.0475										0.13735		Classic Indexado 12 meses		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos inferiores  a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos inferiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		2.3		2				AUDAX_03		1		0.2572		0.0475										0.15235		Classic Indexado 12 meses		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos inferiores  a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos inferiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		3.45		3				AUDAX_03		1		0.2871		0.0475										0.1673		Classic Indexado 12 meses		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos inferiores  a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos inferiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		4.6		4				AUDAX_03		1		0.3171		0.0475										0.1823		Classic Indexado 12 meses		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos inferiores  a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos inferiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		5.75						AUDAX_03		1		0.347		0.0475										0.19725		Classic Indexado 12 meses		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos inferiores  a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos inferiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		6.9						AUDAX_03		1		0.377		0.0475										0.21225		Classic Indexado 12 meses		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos inferiores  a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos inferiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		10.35						AUDAX_03		1		0.4668		0.0475										0.25715		Classic Indexado 12 meses		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos inferiores  a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos inferiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		13.8						AUDAX_03		1		0.5566		0.0475										0.30205		Classic Indexado 12 meses		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos inferiores  a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos inferiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		17.25						AUDAX_03		1		0.6465		0.0475										0.347		Classic Indexado 12 meses		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos inferiores  a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos inferiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		20.7						AUDAX_03		1		0.7363		0.0475										0.3919		Classic Indexado 12 meses		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos inferiores  a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos inferiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		1.15						AUDAX_03		2		0.2272		0.0745		0.0031								0.1016		Classic Indexado 12 meses		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos inferiores  a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos inferiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		2.3						AUDAX_03		2		0.2572		0.0745		0.0031								0.1116		Classic Indexado 12 meses		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos inferiores  a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos inferiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		3.45						AUDAX_03		2		0.2871		0.0745		0.0031								0.1215666667		Classic Indexado 12 meses		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos inferiores  a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos inferiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		4.6						AUDAX_03		2		0.3171		0.0745		0.0031								0.1315666667		Classic Indexado 12 meses		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos inferiores  a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos inferiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		5.75						AUDAX_03		2		0.347		0.0745		0.0031								0.1415333333		Classic Indexado 12 meses		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos inferiores  a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos inferiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		6.9						AUDAX_03		2		0.377		0.0745		0.0031								0.1515333333		Classic Indexado 12 meses		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos inferiores  a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos inferiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		10.35						AUDAX_03		2		0.4668		0.0745		0.0031								0.1814666667		Classic Indexado 12 meses		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos inferiores  a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos inferiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		13.8						AUDAX_03		2		0.5566		0.0745		0.0031								0.2114		Classic Indexado 12 meses		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos inferiores  a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos inferiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		17.25						AUDAX_03		2		0.6465		0.0745		0.0031								0.2413666667		Classic Indexado 12 meses		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos inferiores  a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos inferiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		20.7						AUDAX_03		2		0.7363		0.0745		0.0031								0.2713		Classic Indexado 12 meses		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos inferiores  a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos inferiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		3.45						AUDAX_03		3		0.2871		0.1694		0.0449		0.0031						0.126125		Classic Indexado 12 meses		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos inferiores  a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos inferiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		4.6						AUDAX_03		3		0.3171		0.1694		0.0449		0.0031						0.133625		Classic Indexado 12 meses		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos inferiores  a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos inferiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		5.75						AUDAX_03		3		0.347		0.1694		0.0449		0.0031						0.1411		Classic Indexado 12 meses		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos inferiores  a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos inferiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		6.9						AUDAX_03		3		0.377		0.1694		0.0449		0.0031						0.1486		Classic Indexado 12 meses		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos inferiores  a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos inferiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		10.35						AUDAX_03		3		0.4668		0.1694		0.0449		0.0031						0.17105		Classic Indexado 12 meses		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos inferiores  a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos inferiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		13.8						AUDAX_03		3		0.5566		0.1694		0.0449		0.0031						0.1935		Classic Indexado 12 meses		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos inferiores  a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos inferiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		17.25						AUDAX_03		3		0.6465		0.1694		0.0449		0.0031						0.215975		Classic Indexado 12 meses		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos inferiores  a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos inferiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		20.7						AUDAX_03		3		0.7363		0.1694		0.0449		0.0031						0.238425		Classic Indexado 12 meses		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos inferiores  a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos inferiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		27.6						AUDAX_03		3		0.916		0.2313		0.1069		0.0585						0.328175		Classic Indexado 12 meses		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos inferiores  a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos inferiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		34.5						AUDAX_03		3		1.0956		0.2313		0.1069		0.0585						0.373075		Classic Indexado 12 meses		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos inferiores  a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos inferiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		41.4						AUDAX_03		3		1.2753		0.2313		0.1069		0.0585						0.418		Classic Indexado 12 meses		<20MWh/ano		Tod		123		0		0		0		20000		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos inferiores  a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos inferiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		1.15		1				AUDAX_04		1		0.0299		0.0475										0.0387		Classic Indexado 12 meses		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		2.3		2				AUDAX_04		1		0.0599		0.0475										0.0537		Classic Indexado 12 meses		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		3.45		3				AUDAX_04		1		0.0898		0.0475										0.06865		Classic Indexado 12 meses		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		4.6		4				AUDAX_04		1		0.1198		0.0475										0.08365		Classic Indexado 12 meses		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		5.75						AUDAX_04		1		0.1497		0.0475										0.0986		Classic Indexado 12 meses		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		6.9						AUDAX_04		1		0.1797		0.0475										0.1136		Classic Indexado 12 meses		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		10.35						AUDAX_04		1		0.2695		0.0475										0.1585		Classic Indexado 12 meses		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		13.8						AUDAX_04		1		0.3593		0.0475										0.2034		Classic Indexado 12 meses		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		17.25						AUDAX_04		1		0.4492		0.0475										0.24835		Classic Indexado 12 meses		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		20.7						AUDAX_04		1		0.539		0.0475										0.29325		Classic Indexado 12 meses		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		1.15						AUDAX_04		2		0.0299		0.0745		0.0031								0.0358333333		Classic Indexado 12 meses		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		2.3						AUDAX_04		2		0.0599		0.0745		0.0031								0.0458333333		Classic Indexado 12 meses		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		3.45						AUDAX_04		2		0.0898		0.0745		0.0031								0.0558		Classic Indexado 12 meses		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		4.6						AUDAX_04		2		0.1198		0.0745		0.0031								0.0658		Classic Indexado 12 meses		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		5.75						AUDAX_04		2		0.1497		0.0745		0.0031								0.0757666667		Classic Indexado 12 meses		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		6.9						AUDAX_04		2		0.1797		0.0745		0.0031								0.0857666667		Classic Indexado 12 meses		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		10.35						AUDAX_04		2		0.2695		0.0745		0.0031								0.1157		Classic Indexado 12 meses		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		13.8						AUDAX_04		2		0.3593		0.0745		0.0031								0.1456333333		Classic Indexado 12 meses		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		17.25						AUDAX_04		2		0.4492		0.0745		0.0031								0.1756		Classic Indexado 12 meses		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		20.7						AUDAX_04		2		0.539		0.0745		0.0031								0.2055333333		Classic Indexado 12 meses		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		3.45						AUDAX_04		3		0.0898		0.1694		0.0449		0.0031						0.0768		Classic Indexado 12 meses		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		4.6						AUDAX_04		3		0.1198		0.1694		0.0449		0.0031						0.0843		Classic Indexado 12 meses		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		5.75						AUDAX_04		3		0.1497		0.1694		0.0449		0.0031						0.091775		Classic Indexado 12 meses		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		6.9						AUDAX_04		3		0.1797		0.1694		0.0449		0.0031						0.099275		Classic Indexado 12 meses		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		10.35						AUDAX_04		3		0.2695		0.1694		0.0449		0.0031						0.121725		Classic Indexado 12 meses		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		13.8						AUDAX_04		3		0.3593		0.1694		0.0449		0.0031						0.144175		Classic Indexado 12 meses		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		17.25						AUDAX_04		3		0.4492		0.1694		0.0449		0.0031						0.16665		Classic Indexado 12 meses		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		20.7						AUDAX_04		3		0.539		0.1694		0.0449		0.0031						0.1891		Classic Indexado 12 meses		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		27.6						AUDAX_04		3		0.7187		0.2313		0.1069		0.0585						0.27885		Classic Indexado 12 meses		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		34.5						AUDAX_04		3		0.8983		0.2313		0.1069		0.0585						0.32375		Classic Indexado 12 meses		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		AUDAX		41.4						AUDAX_04		3		1.078		0.2313		0.1069		0.0585						0.368675		Classic Indexado 12 meses		>20MWh/ano		Tod		123		0		0		20000		0		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano.		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		Gás		AUDAX		1.15		1				AUDAX_05		1										0.1793		0.1717				Classic Indexado 12 Meses		Escalão 5001-10000 (desconto em termo de energia) - repartição de 4º escalão (1001-10000)		Tod		0		5000		10000		0		0		GN		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Gás Indexado o preço do termo de energia é variável ao dia, sendo indexado ao mercado da MIBGás e reproduzindo o preço real diário de aquisição de gás natural no mercado grossista no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de mercado.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/gas-natural		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/gas-natural		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 e 24 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Escalão 5001-10000 (desconto em termo de energia) - repartição de 4º escalão (1001-10000)		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista MIBGás sendo calculado diariamente de acordo com a seguinte fórmula: Preço Diário do Termo Energia  = (Preço de referência Mibgás + Desequilíbrio  da programação + Custo de Interconexão Espanha/Portugal) * (1 + Perdas de Rede) + Custo de Sistema de Gás - CORES, Custo Estratégico de Reservas de Gás e Eficiência Energética + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do MIBGAS.		-		-		-

		Gás		AUDAX		2.3		2				AUDAX_05		1										0.2148		0.1612				Classic Indexado 12 Meses		Escalão 5001-10000 (desconto em termo de energia) - repartição de 4º escalão (1001-10000)		Tod		0		5000		10000		0		0		GN		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Gás Indexado o preço do termo de energia é variável ao dia, sendo indexado ao mercado da MIBGás e reproduzindo o preço real diário de aquisição de gás natural no mercado grossista no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de mercado.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/gas-natural		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/gas-natural		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 e 24 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Escalão 5001-10000 (desconto em termo de energia) - repartição de 4º escalão (1001-10000)		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista MIBGás sendo calculado diariamente de acordo com a seguinte fórmula: Preço Diário do Termo Energia  = (Preço de referência Mibgás + Desequilíbrio  da programação + Custo de Interconexão Espanha/Portugal) * (1 + Perdas de Rede) + Custo de Sistema de Gás - CORES, Custo Estratégico de Reservas de Gás e Eficiência Energética + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do MIBGAS.		-		-		-

		Gás		AUDAX		3.45		3				AUDAX_05		1										0.2559		0.1521				Classic Indexado 12 Meses		Escalão 5001-10000 (desconto em termo de energia) - repartição de 4º escalão (1001-10000)		Tod		0		5000		10000		0		0		GN		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Gás Indexado o preço do termo de energia é variável ao dia, sendo indexado ao mercado da MIBGás e reproduzindo o preço real diário de aquisição de gás natural no mercado grossista no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de mercado.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/gas-natural		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/gas-natural		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 e 24 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Escalão 5001-10000 (desconto em termo de energia) - repartição de 4º escalão (1001-10000)		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista MIBGás sendo calculado diariamente de acordo com a seguinte fórmula: Preço Diário do Termo Energia  = (Preço de referência Mibgás + Desequilíbrio  da programação + Custo de Interconexão Espanha/Portugal) * (1 + Perdas de Rede) + Custo de Sistema de Gás - CORES, Custo Estratégico de Reservas de Gás e Eficiência Energética + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do MIBGAS.		-		-		-

		Gás		AUDAX		4.6		4				AUDAX_05		1										0.3069		0.1442				Classic Indexado 12 Meses		Escalão 5001-10000 (desconto em termo de energia) - repartição de 4º escalão (1001-10000)		Tod		0		5000		10000		0		0		GN		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Gás Indexado o preço do termo de energia é variável ao dia, sendo indexado ao mercado da MIBGás e reproduzindo o preço real diário de aquisição de gás natural no mercado grossista no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de mercado.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/gas-natural		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/gas-natural		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 e 24 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Escalão 5001-10000 (desconto em termo de energia) - repartição de 4º escalão (1001-10000)		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista MIBGás sendo calculado diariamente de acordo com a seguinte fórmula: Preço Diário do Termo Energia  = (Preço de referência Mibgás + Desequilíbrio  da programação + Custo de Interconexão Espanha/Portugal) * (1 + Perdas de Rede) + Custo de Sistema de Gás - CORES, Custo Estratégico de Reservas de Gás e Eficiência Energética + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do MIBGAS.		-		-		-

		Gás		AUDAX		1.15		1				AUDAX_06		1										0.1793		0.1717				Classic Indexado 12 Meses		Escalão 1001-5000 - repartição de 4º escalão (1001-10000)		Tod		0		0		5000		0		0		GN		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		11		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Gás Indexado o preço do termo de energia é variável ao dia, sendo indexado ao mercado da MIBGás e reproduzindo o preço real diário de aquisição de gás natural no mercado grossista no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de mercado.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/gas-natural		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/gas-natural		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 e 24 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Escalão 1001-5000 - repartição de 4º escalão (1001-10000)		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista MIBGás sendo calculado diariamente de acordo com a seguinte fórmula: Preço Diário do Termo Energia  = (Preço de referência Mibgás + Desequilíbrio  da programação + Custo de Interconexão Espanha/Portugal) * (1 + Perdas de Rede) + Custo de Sistema de Gás - CORES, Custo Estratégico de Reservas de Gás e Eficiência Energética + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do MIBGAS.		-		-		-

		Gás		AUDAX		2.3		2				AUDAX_06		1										0.2148		0.1612				Classic Indexado 12 Meses		Escalão 1001-5000 - repartição de 4º escalão (1001-10000)		Tod		0		0		5000		0		0		GN		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		11		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Gás Indexado o preço do termo de energia é variável ao dia, sendo indexado ao mercado da MIBGás e reproduzindo o preço real diário de aquisição de gás natural no mercado grossista no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de mercado.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/gas-natural		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/gas-natural		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 e 24 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Escalão 1001-5000 - repartição de 4º escalão (1001-10000)		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista MIBGás sendo calculado diariamente de acordo com a seguinte fórmula: Preço Diário do Termo Energia  = (Preço de referência Mibgás + Desequilíbrio  da programação + Custo de Interconexão Espanha/Portugal) * (1 + Perdas de Rede) + Custo de Sistema de Gás - CORES, Custo Estratégico de Reservas de Gás e Eficiência Energética + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do MIBGAS.		-		-		-

		Gás		AUDAX		3.45		3				AUDAX_06		1										0.2559		0.1521				Classic Indexado 12 Meses		Escalão 1001-5000 - repartição de 4º escalão (1001-10000)		Tod		0		0		5000		0		0		GN		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		11		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Gás Indexado o preço do termo de energia é variável ao dia, sendo indexado ao mercado da MIBGás e reproduzindo o preço real diário de aquisição de gás natural no mercado grossista no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de mercado.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/gas-natural		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/gas-natural		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 e 24 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Escalão 1001-5000 - repartição de 4º escalão (1001-10000)		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista MIBGás sendo calculado diariamente de acordo com a seguinte fórmula: Preço Diário do Termo Energia  = (Preço de referência Mibgás + Desequilíbrio  da programação + Custo de Interconexão Espanha/Portugal) * (1 + Perdas de Rede) + Custo de Sistema de Gás - CORES, Custo Estratégico de Reservas de Gás e Eficiência Energética + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do MIBGAS.		-		-		-

		Gás		AUDAX		4.6		4				AUDAX_06		1										0.3069		0.1512				Classic Indexado 12 Meses		Escalão 1001-5000 - repartição de 4º escalão (1001-10000)		Tod		0		0		5000		0		0		GN		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		11		S		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Gás Indexado o preço do termo de energia é variável ao dia, sendo indexado ao mercado da MIBGás e reproduzindo o preço real diário de aquisição de gás natural no mercado grossista no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de mercado.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/gas-natural		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/gas-natural		211205758		info@audaxrenewables.pt		0		https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 e 24 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Escalão 1001-5000 - repartição de 4º escalão (1001-10000)		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista MIBGás sendo calculado diariamente de acordo com a seguinte fórmula: Preço Diário do Termo Energia  = (Preço de referência Mibgás + Desequilíbrio  da programação + Custo de Interconexão Espanha/Portugal) * (1 + Perdas de Rede) + Custo de Sistema de Gás - CORES, Custo Estratégico de Reservas de Gás e Eficiência Energética + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do MIBGAS.		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		1.15		1				AXPO_01		1		0.0299		0.0299										0.0299		Tarifa Livre (indexado) 		Tarifa Livre 		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		2.3		2				AXPO_01		1		0.0599		0.0299										0.0449		Tarifa Livre (indexado) 		Tarifa Livre 		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		3.45		3				AXPO_01		1		0.0898		0.0299										0.05985		Tarifa Livre (indexado) 		Tarifa Livre 		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		4.6		4				AXPO_01		1		0.1198		0.0299										0.07485		Tarifa Livre (indexado) 		Tarifa Livre 		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		5.75						AXPO_01		1		0.1497		0.0299										0.0898		Tarifa Livre (indexado) 		Tarifa Livre 		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		6.9						AXPO_01		1		0.1797		0.0299										0.1048		Tarifa Livre (indexado) 		Tarifa Livre 		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		10.35						AXPO_01		1		0.2695		0.0299										0.1497		Tarifa Livre (indexado) 		Tarifa Livre 		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		13.8						AXPO_01		1		0.3593		0.0299										0.1946		Tarifa Livre (indexado) 		Tarifa Livre 		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		17.25						AXPO_01		1		0.4492		0.0299										0.23955		Tarifa Livre (indexado) 		Tarifa Livre 		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		20.7						AXPO_01		1		0.539		0.0299										0.28445		Tarifa Livre (indexado) 		Tarifa Livre 		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		1.15						AXPO_01		2		0.0299		0.0545		-0.009								0.0251333333		Tarifa Livre (indexado) 		Tarifa Livre 		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		2.3						AXPO_01		2		0.0599		0.0545		-0.009								0.0351333333		Tarifa Livre (indexado) 		Tarifa Livre 		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		3.45						AXPO_01		2		0.0898		0.0545		-0.009								0.0451		Tarifa Livre (indexado) 		Tarifa Livre 		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		4.6						AXPO_01		2		0.1198		0.0545		-0.009								0.0551		Tarifa Livre (indexado) 		Tarifa Livre 		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		5.75						AXPO_01		2		0.1497		0.0545		-0.009								0.0650666667		Tarifa Livre (indexado) 		Tarifa Livre 		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		6.9						AXPO_01		2		0.1797		0.0545		-0.009								0.0750666667		Tarifa Livre (indexado) 		Tarifa Livre 		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		10.35						AXPO_01		2		0.2695		0.0545		-0.009								0.105		Tarifa Livre (indexado) 		Tarifa Livre 		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		13.8						AXPO_01		2		0.3593		0.0545		-0.009								0.1349333333		Tarifa Livre (indexado) 		Tarifa Livre 		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		17.25						AXPO_01		2		0.4492		0.0545		-0.009								0.1649		Tarifa Livre (indexado) 		Tarifa Livre 		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		20.7						AXPO_01		2		0.539		0.0545		-0.009								0.1948333333		Tarifa Livre (indexado) 		Tarifa Livre 		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		1.15						AXPO_01		3		0.0299		0.1458		0.0295		-0.009						0.04905		Tarifa Livre (indexado) 		Tarifa Livre 		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		2.3						AXPO_01		3		0.0599		0.1458		0.0295		-0.009						0.05655		Tarifa Livre (indexado) 		Tarifa Livre 		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		3.45						AXPO_01		3		0.0898		0.1458		0.0295		-0.009						0.064025		Tarifa Livre (indexado) 		Tarifa Livre 		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		4.6						AXPO_01		3		0.1198		0.1458		0.0295		-0.009						0.071525		Tarifa Livre (indexado) 		Tarifa Livre 		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		5.75						AXPO_01		3		0.1497		0.1458		0.0295		-0.009						0.079		Tarifa Livre (indexado) 		Tarifa Livre 		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		6.9						AXPO_01		3		0.1797		0.1458		0.0295		-0.009						0.0865		Tarifa Livre (indexado) 		Tarifa Livre 		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		10.35						AXPO_01		3		0.2695		0.1458		0.0295		-0.009						0.10895		Tarifa Livre (indexado) 		Tarifa Livre 		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		13.8						AXPO_01		3		0.3593		0.1458		0.0295		-0.009						0.1314		Tarifa Livre (indexado) 		Tarifa Livre 		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		17.25						AXPO_01		3		0.4492		0.1458		0.0295		-0.009						0.153875		Tarifa Livre (indexado) 		Tarifa Livre 		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		20.7						AXPO_01		3		0.539		0.1458		0.0295		-0.009						0.176325		Tarifa Livre (indexado) 		Tarifa Livre 		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		27.6						AXPO_01		3		0.7187		0.2077		0.0915		0.0464						0.266075		Tarifa Livre (indexado) 		Tarifa Livre 		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		34.5						AXPO_01		3		0.8983		0.2077		0.0915		0.0464						0.310975		Tarifa Livre (indexado) 		Tarifa Livre 		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		41.4						AXPO_01		3		1.078		0.2077		0.0915		0.0464						0.3559		Tarifa Livre (indexado) 		Tarifa Livre 		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		1.15		1				AXPO_02		1		0.0299		0.0299										0.0299		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde		Tarifa Livre Verde		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		2.3		2				AXPO_02		1		0.0599		0.0299										0.0449		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde		Tarifa Livre Verde		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		3.45		3				AXPO_02		1		0.0898		0.0299										0.05985		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde		Tarifa Livre Verde		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		4.6		4				AXPO_02		1		0.1198		0.0299										0.07485		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde		Tarifa Livre Verde		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		5.75						AXPO_02		1		0.1497		0.0299										0.0898		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde		Tarifa Livre Verde		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		6.9						AXPO_02		1		0.1797		0.0299										0.1048		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde		Tarifa Livre Verde		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		10.35						AXPO_02		1		0.2695		0.0299										0.1497		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde		Tarifa Livre Verde		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		13.8						AXPO_02		1		0.3593		0.0299										0.1946		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde		Tarifa Livre Verde		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		17.25						AXPO_02		1		0.4492		0.0299										0.23955		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde		Tarifa Livre Verde		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		20.7						AXPO_02		1		0.539		0.0299										0.28445		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde		Tarifa Livre Verde		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		1.15						AXPO_02		2		0.0299		0.0545		-0.009								0.0251333333		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde		Tarifa Livre Verde		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		2.3						AXPO_02		2		0.0599		0.0545		-0.009								0.0351333333		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde		Tarifa Livre Verde		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		3.45						AXPO_02		2		0.0898		0.0545		-0.009								0.0451		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde		Tarifa Livre Verde		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		4.6						AXPO_02		2		0.1198		0.0545		-0.009								0.0551		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde		Tarifa Livre Verde		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		5.75						AXPO_02		2		0.1497		0.0545		-0.009								0.0650666667		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde		Tarifa Livre Verde		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		6.9						AXPO_02		2		0.1797		0.0545		-0.009								0.0750666667		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde		Tarifa Livre Verde		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		10.35						AXPO_02		2		0.2695		0.0545		-0.009								0.105		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde		Tarifa Livre Verde		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		13.8						AXPO_02		2		0.3593		0.0545		-0.009								0.1349333333		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde		Tarifa Livre Verde		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		17.25						AXPO_02		2		0.4492		0.0545		-0.009								0.1649		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde		Tarifa Livre Verde		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		20.7						AXPO_02		2		0.539		0.0545		-0.009								0.1948333333		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde		Tarifa Livre Verde		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		1.15						AXPO_02		3		0.0299		0.1458		0.0295		-0.009						0.04905		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde		Tarifa Livre Verde		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		2.3						AXPO_02		3		0.0599		0.1458		0.0295		-0.009						0.05655		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde		Tarifa Livre Verde		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		3.45						AXPO_02		3		0.0898		0.1458		0.0295		-0.009						0.064025		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde		Tarifa Livre Verde		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		4.6						AXPO_02		3		0.1198		0.1458		0.0295		-0.009						0.071525		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde		Tarifa Livre Verde		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		5.75						AXPO_02		3		0.1497		0.1458		0.0295		-0.009						0.079		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde		Tarifa Livre Verde		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		6.9						AXPO_02		3		0.1797		0.1458		0.0295		-0.009						0.0865		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde		Tarifa Livre Verde		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		10.35						AXPO_02		3		0.2695		0.1458		0.0295		-0.009						0.10895		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde		Tarifa Livre Verde		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		13.8						AXPO_02		3		0.3593		0.1458		0.0295		-0.009						0.1314		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde		Tarifa Livre Verde		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		17.25						AXPO_02		3		0.4492		0.1458		0.0295		-0.009						0.153875		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde		Tarifa Livre Verde		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		20.7						AXPO_02		3		0.539		0.1458		0.0295		-0.009						0.176325		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde		Tarifa Livre Verde		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		27.6						AXPO_02		3		0.7187		0.2077		0.0915		0.0464						0.266075		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde		Tarifa Livre Verde		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		34.5						AXPO_02		3		0.8983		0.2077		0.0915		0.0464						0.310975		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde		Tarifa Livre Verde		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		AXPO		41.4						AXPO_02		3		1.078		0.2077		0.0915		0.0464						0.3559		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde		Tarifa Livre Verde		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		Eletricidade		COOP		1.15		1				COOP_01		1		0.0389		0.0433										0.0411		Tarifário Coopérnico GO		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O custo das Garantia de Origem, inerente a esta oferta comercial, terá uma variação de periodicidade trimestral, podendo o mesmo ser abaixo ou acima do valor inicial contratualizado, deste modo, assume a Coopérnico o dever de comunicar aos seus Clientes a referida atualização com uma antecedência de 30 (trinta) dias.  Tarifa Energia (€/kWh) = ((PM + CGS + k) x (1+FP)) + GOonde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%)GO - Garantias de Origem (0,01€/MWh).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		2.3		2				COOP_01		1		0.0719		0.0433										0.0576		Tarifário Coopérnico GO		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O custo das Garantia de Origem, inerente a esta oferta comercial, terá uma variação de periodicidade trimestral, podendo o mesmo ser abaixo ou acima do valor inicial contratualizado, deste modo, assume a Coopérnico o dever de comunicar aos seus Clientes a referida atualização com uma antecedência de 30 (trinta) dias.  Tarifa Energia (€/kWh) = ((PM + CGS + k) x (1+FP)) + GOonde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%)GO - Garantias de Origem (0,01€/MWh).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		3.45		3				COOP_01		1		0.1033		0.0433										0.0733		Tarifário Coopérnico GO		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O custo das Garantia de Origem, inerente a esta oferta comercial, terá uma variação de periodicidade trimestral, podendo o mesmo ser abaixo ou acima do valor inicial contratualizado, deste modo, assume a Coopérnico o dever de comunicar aos seus Clientes a referida atualização com uma antecedência de 30 (trinta) dias.  Tarifa Energia (€/kWh) = ((PM + CGS + k) x (1+FP)) + GOonde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%)GO - Garantias de Origem (0,01€/MWh).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		4.6		4				COOP_01		1		0.1366		0.0433										0.08995		Tarifário Coopérnico GO		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O custo das Garantia de Origem, inerente a esta oferta comercial, terá uma variação de periodicidade trimestral, podendo o mesmo ser abaixo ou acima do valor inicial contratualizado, deste modo, assume a Coopérnico o dever de comunicar aos seus Clientes a referida atualização com uma antecedência de 30 (trinta) dias.  Tarifa Energia (€/kWh) = ((PM + CGS + k) x (1+FP)) + GOonde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%)GO - Garantias de Origem (0,01€/MWh).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		5.75						COOP_01		1		0.1692		0.0433										0.10625		Tarifário Coopérnico GO		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O custo das Garantia de Origem, inerente a esta oferta comercial, terá uma variação de periodicidade trimestral, podendo o mesmo ser abaixo ou acima do valor inicial contratualizado, deste modo, assume a Coopérnico o dever de comunicar aos seus Clientes a referida atualização com uma antecedência de 30 (trinta) dias.  Tarifa Energia (€/kWh) = ((PM + CGS + k) x (1+FP)) + GOonde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%)GO - Garantias de Origem (0,01€/MWh).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		6.9						COOP_01		1		0.1995		0.0433										0.1214		Tarifário Coopérnico GO		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O custo das Garantia de Origem, inerente a esta oferta comercial, terá uma variação de periodicidade trimestral, podendo o mesmo ser abaixo ou acima do valor inicial contratualizado, deste modo, assume a Coopérnico o dever de comunicar aos seus Clientes a referida atualização com uma antecedência de 30 (trinta) dias.  Tarifa Energia (€/kWh) = ((PM + CGS + k) x (1+FP)) + GOonde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%)GO - Garantias de Origem (0,01€/MWh).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		10.35						COOP_01		1		0.2965		0.0433										0.1699		Tarifário Coopérnico GO		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O custo das Garantia de Origem, inerente a esta oferta comercial, terá uma variação de periodicidade trimestral, podendo o mesmo ser abaixo ou acima do valor inicial contratualizado, deste modo, assume a Coopérnico o dever de comunicar aos seus Clientes a referida atualização com uma antecedência de 30 (trinta) dias.  Tarifa Energia (€/kWh) = ((PM + CGS + k) x (1+FP)) + GOonde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%)GO - Garantias de Origem (0,01€/MWh).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		13.8						COOP_01		1		0.3916		0.0433										0.21745		Tarifário Coopérnico GO		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O custo das Garantia de Origem, inerente a esta oferta comercial, terá uma variação de periodicidade trimestral, podendo o mesmo ser abaixo ou acima do valor inicial contratualizado, deste modo, assume a Coopérnico o dever de comunicar aos seus Clientes a referida atualização com uma antecedência de 30 (trinta) dias.  Tarifa Energia (€/kWh) = ((PM + CGS + k) x (1+FP)) + GOonde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%)GO - Garantias de Origem (0,01€/MWh).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		17.25						COOP_01		1		0.4851		0.0433										0.2642		Tarifário Coopérnico GO		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O custo das Garantia de Origem, inerente a esta oferta comercial, terá uma variação de periodicidade trimestral, podendo o mesmo ser abaixo ou acima do valor inicial contratualizado, deste modo, assume a Coopérnico o dever de comunicar aos seus Clientes a referida atualização com uma antecedência de 30 (trinta) dias.  Tarifa Energia (€/kWh) = ((PM + CGS + k) x (1+FP)) + GOonde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%)GO - Garantias de Origem (0,01€/MWh).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		20.7						COOP_01		1		0.5767		0.0433										0.31		Tarifário Coopérnico GO		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O custo das Garantia de Origem, inerente a esta oferta comercial, terá uma variação de periodicidade trimestral, podendo o mesmo ser abaixo ou acima do valor inicial contratualizado, deste modo, assume a Coopérnico o dever de comunicar aos seus Clientes a referida atualização com uma antecedência de 30 (trinta) dias.  Tarifa Energia (€/kWh) = ((PM + CGS + k) x (1+FP)) + GOonde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%)GO - Garantias de Origem (0,01€/MWh).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		1.15						COOP_01		2		0.0389		0.0549		0.0206								0.0381333333		Tarifário Coopérnico GO		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O custo das Garantia de Origem, inerente a esta oferta comercial, terá uma variação de periodicidade trimestral, podendo o mesmo ser abaixo ou acima do valor inicial contratualizado, deste modo, assume a Coopérnico o dever de comunicar aos seus Clientes a referida atualização com uma antecedência de 30 (trinta) dias.  Tarifa Energia (€/kWh) = ((PM + CGS + k) x (1+FP)) + GOonde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%)GO - Garantias de Origem (0,01€/MWh).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		2.3						COOP_01		2		0.0719		0.0549		0.0206								0.0491333333		Tarifário Coopérnico GO		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O custo das Garantia de Origem, inerente a esta oferta comercial, terá uma variação de periodicidade trimestral, podendo o mesmo ser abaixo ou acima do valor inicial contratualizado, deste modo, assume a Coopérnico o dever de comunicar aos seus Clientes a referida atualização com uma antecedência de 30 (trinta) dias.  Tarifa Energia (€/kWh) = ((PM + CGS + k) x (1+FP)) + GOonde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%)GO - Garantias de Origem (0,01€/MWh).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		3.45						COOP_01		2		0.1033		0.0549		0.0206								0.0596		Tarifário Coopérnico GO		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O custo das Garantia de Origem, inerente a esta oferta comercial, terá uma variação de periodicidade trimestral, podendo o mesmo ser abaixo ou acima do valor inicial contratualizado, deste modo, assume a Coopérnico o dever de comunicar aos seus Clientes a referida atualização com uma antecedência de 30 (trinta) dias.  Tarifa Energia (€/kWh) = ((PM + CGS + k) x (1+FP)) + GOonde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%)GO - Garantias de Origem (0,01€/MWh).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		4.6						COOP_01		2		0.1366		0.0549		0.0206								0.0707		Tarifário Coopérnico GO		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O custo das Garantia de Origem, inerente a esta oferta comercial, terá uma variação de periodicidade trimestral, podendo o mesmo ser abaixo ou acima do valor inicial contratualizado, deste modo, assume a Coopérnico o dever de comunicar aos seus Clientes a referida atualização com uma antecedência de 30 (trinta) dias.  Tarifa Energia (€/kWh) = ((PM + CGS + k) x (1+FP)) + GOonde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%)GO - Garantias de Origem (0,01€/MWh).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		5.75						COOP_01		2		0.1692		0.0549		0.0206								0.0815666667		Tarifário Coopérnico GO		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O custo das Garantia de Origem, inerente a esta oferta comercial, terá uma variação de periodicidade trimestral, podendo o mesmo ser abaixo ou acima do valor inicial contratualizado, deste modo, assume a Coopérnico o dever de comunicar aos seus Clientes a referida atualização com uma antecedência de 30 (trinta) dias.  Tarifa Energia (€/kWh) = ((PM + CGS + k) x (1+FP)) + GOonde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%)GO - Garantias de Origem (0,01€/MWh).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		6.9						COOP_01		2		0.1995		0.0549		0.0206								0.0916666667		Tarifário Coopérnico GO		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O custo das Garantia de Origem, inerente a esta oferta comercial, terá uma variação de periodicidade trimestral, podendo o mesmo ser abaixo ou acima do valor inicial contratualizado, deste modo, assume a Coopérnico o dever de comunicar aos seus Clientes a referida atualização com uma antecedência de 30 (trinta) dias.  Tarifa Energia (€/kWh) = ((PM + CGS + k) x (1+FP)) + GOonde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%)GO - Garantias de Origem (0,01€/MWh).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		10.35						COOP_01		2		0.2965		0.0549		0.0206								0.124		Tarifário Coopérnico GO		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O custo das Garantia de Origem, inerente a esta oferta comercial, terá uma variação de periodicidade trimestral, podendo o mesmo ser abaixo ou acima do valor inicial contratualizado, deste modo, assume a Coopérnico o dever de comunicar aos seus Clientes a referida atualização com uma antecedência de 30 (trinta) dias.  Tarifa Energia (€/kWh) = ((PM + CGS + k) x (1+FP)) + GOonde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%)GO - Garantias de Origem (0,01€/MWh).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		13.8						COOP_01		2		0.3916		0.0549		0.0206								0.1557		Tarifário Coopérnico GO		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O custo das Garantia de Origem, inerente a esta oferta comercial, terá uma variação de periodicidade trimestral, podendo o mesmo ser abaixo ou acima do valor inicial contratualizado, deste modo, assume a Coopérnico o dever de comunicar aos seus Clientes a referida atualização com uma antecedência de 30 (trinta) dias.  Tarifa Energia (€/kWh) = ((PM + CGS + k) x (1+FP)) + GOonde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%)GO - Garantias de Origem (0,01€/MWh).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		17.25						COOP_01		2		0.4851		0.0549		0.0206								0.1868666667		Tarifário Coopérnico GO		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O custo das Garantia de Origem, inerente a esta oferta comercial, terá uma variação de periodicidade trimestral, podendo o mesmo ser abaixo ou acima do valor inicial contratualizado, deste modo, assume a Coopérnico o dever de comunicar aos seus Clientes a referida atualização com uma antecedência de 30 (trinta) dias.  Tarifa Energia (€/kWh) = ((PM + CGS + k) x (1+FP)) + GOonde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%)GO - Garantias de Origem (0,01€/MWh).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		20.7						COOP_01		2		0.5767		0.0549		0.0206								0.2174		Tarifário Coopérnico GO		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O custo das Garantia de Origem, inerente a esta oferta comercial, terá uma variação de periodicidade trimestral, podendo o mesmo ser abaixo ou acima do valor inicial contratualizado, deste modo, assume a Coopérnico o dever de comunicar aos seus Clientes a referida atualização com uma antecedência de 30 (trinta) dias.  Tarifa Energia (€/kWh) = ((PM + CGS + k) x (1+FP)) + GOonde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%)GO - Garantias de Origem (0,01€/MWh).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		1.15						COOP_01		3		0.0389		0.1373		0.0322		0.0206						0.05725		Tarifário Coopérnico GO		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O custo das Garantia de Origem, inerente a esta oferta comercial, terá uma variação de periodicidade trimestral, podendo o mesmo ser abaixo ou acima do valor inicial contratualizado, deste modo, assume a Coopérnico o dever de comunicar aos seus Clientes a referida atualização com uma antecedência de 30 (trinta) dias.  Tarifa Energia (€/kWh) = ((PM + CGS + k) x (1+FP)) + GOonde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%)GO - Garantias de Origem (0,01€/MWh).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		2.3						COOP_01		3		0.0719		0.1373		0.0322		0.0206						0.0655		Tarifário Coopérnico GO		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O custo das Garantia de Origem, inerente a esta oferta comercial, terá uma variação de periodicidade trimestral, podendo o mesmo ser abaixo ou acima do valor inicial contratualizado, deste modo, assume a Coopérnico o dever de comunicar aos seus Clientes a referida atualização com uma antecedência de 30 (trinta) dias.  Tarifa Energia (€/kWh) = ((PM + CGS + k) x (1+FP)) + GOonde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%)GO - Garantias de Origem (0,01€/MWh).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		3.45						COOP_01		3		0.1033		0.1373		0.0322		0.0206						0.07335		Tarifário Coopérnico GO		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O custo das Garantia de Origem, inerente a esta oferta comercial, terá uma variação de periodicidade trimestral, podendo o mesmo ser abaixo ou acima do valor inicial contratualizado, deste modo, assume a Coopérnico o dever de comunicar aos seus Clientes a referida atualização com uma antecedência de 30 (trinta) dias.  Tarifa Energia (€/kWh) = ((PM + CGS + k) x (1+FP)) + GOonde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%)GO - Garantias de Origem (0,01€/MWh).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		4.6						COOP_01		3		0.1366		0.1373		0.0322		0.0206						0.081675		Tarifário Coopérnico GO		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O custo das Garantia de Origem, inerente a esta oferta comercial, terá uma variação de periodicidade trimestral, podendo o mesmo ser abaixo ou acima do valor inicial contratualizado, deste modo, assume a Coopérnico o dever de comunicar aos seus Clientes a referida atualização com uma antecedência de 30 (trinta) dias.  Tarifa Energia (€/kWh) = ((PM + CGS + k) x (1+FP)) + GOonde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%)GO - Garantias de Origem (0,01€/MWh).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		5.75						COOP_01		3		0.1692		0.1373		0.0322		0.0206						0.089825		Tarifário Coopérnico GO		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O custo das Garantia de Origem, inerente a esta oferta comercial, terá uma variação de periodicidade trimestral, podendo o mesmo ser abaixo ou acima do valor inicial contratualizado, deste modo, assume a Coopérnico o dever de comunicar aos seus Clientes a referida atualização com uma antecedência de 30 (trinta) dias.  Tarifa Energia (€/kWh) = ((PM + CGS + k) x (1+FP)) + GOonde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%)GO - Garantias de Origem (0,01€/MWh).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		6.9						COOP_01		3		0.1995		0.1373		0.0322		0.0206						0.0974		Tarifário Coopérnico GO		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O custo das Garantia de Origem, inerente a esta oferta comercial, terá uma variação de periodicidade trimestral, podendo o mesmo ser abaixo ou acima do valor inicial contratualizado, deste modo, assume a Coopérnico o dever de comunicar aos seus Clientes a referida atualização com uma antecedência de 30 (trinta) dias.  Tarifa Energia (€/kWh) = ((PM + CGS + k) x (1+FP)) + GOonde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%)GO - Garantias de Origem (0,01€/MWh).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		10.35						COOP_01		3		0.2965		0.1373		0.0322		0.0206						0.12165		Tarifário Coopérnico GO		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O custo das Garantia de Origem, inerente a esta oferta comercial, terá uma variação de periodicidade trimestral, podendo o mesmo ser abaixo ou acima do valor inicial contratualizado, deste modo, assume a Coopérnico o dever de comunicar aos seus Clientes a referida atualização com uma antecedência de 30 (trinta) dias.  Tarifa Energia (€/kWh) = ((PM + CGS + k) x (1+FP)) + GOonde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%)GO - Garantias de Origem (0,01€/MWh).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		13.8						COOP_01		3		0.3916		0.1373		0.0322		0.0206						0.145425		Tarifário Coopérnico GO		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O custo das Garantia de Origem, inerente a esta oferta comercial, terá uma variação de periodicidade trimestral, podendo o mesmo ser abaixo ou acima do valor inicial contratualizado, deste modo, assume a Coopérnico o dever de comunicar aos seus Clientes a referida atualização com uma antecedência de 30 (trinta) dias.  Tarifa Energia (€/kWh) = ((PM + CGS + k) x (1+FP)) + GOonde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%)GO - Garantias de Origem (0,01€/MWh).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		17.25						COOP_01		3		0.4851		0.1373		0.0322		0.0206						0.1688		Tarifário Coopérnico GO		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O custo das Garantia de Origem, inerente a esta oferta comercial, terá uma variação de periodicidade trimestral, podendo o mesmo ser abaixo ou acima do valor inicial contratualizado, deste modo, assume a Coopérnico o dever de comunicar aos seus Clientes a referida atualização com uma antecedência de 30 (trinta) dias.  Tarifa Energia (€/kWh) = ((PM + CGS + k) x (1+FP)) + GOonde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%)GO - Garantias de Origem (0,01€/MWh).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		20.7						COOP_01		3		0.5767		0.1373		0.0322		0.0206						0.1917		Tarifário Coopérnico GO		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O custo das Garantia de Origem, inerente a esta oferta comercial, terá uma variação de periodicidade trimestral, podendo o mesmo ser abaixo ou acima do valor inicial contratualizado, deste modo, assume a Coopérnico o dever de comunicar aos seus Clientes a referida atualização com uma antecedência de 30 (trinta) dias.  Tarifa Energia (€/kWh) = ((PM + CGS + k) x (1+FP)) + GOonde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%)GO - Garantias de Origem (0,01€/MWh).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		27.6						COOP_01		3		0.7618		0.1992		0.0942		0.076						0.2828		Tarifário Coopérnico GO		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O custo das Garantia de Origem, inerente a esta oferta comercial, terá uma variação de periodicidade trimestral, podendo o mesmo ser abaixo ou acima do valor inicial contratualizado, deste modo, assume a Coopérnico o dever de comunicar aos seus Clientes a referida atualização com uma antecedência de 30 (trinta) dias.  Tarifa Energia (€/kWh) = ((PM + CGS + k) x (1+FP)) + GOonde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%)GO - Garantias de Origem (0,01€/MWh).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		34.5						COOP_01		3		0.9432		0.1992		0.0942		0.076						0.32815		Tarifário Coopérnico GO		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O custo das Garantia de Origem, inerente a esta oferta comercial, terá uma variação de periodicidade trimestral, podendo o mesmo ser abaixo ou acima do valor inicial contratualizado, deste modo, assume a Coopérnico o dever de comunicar aos seus Clientes a referida atualização com uma antecedência de 30 (trinta) dias.  Tarifa Energia (€/kWh) = ((PM + CGS + k) x (1+FP)) + GOonde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%)GO - Garantias de Origem (0,01€/MWh).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		41.4						COOP_01		3		1.1265		0.1992		0.0942		0.076						0.373975		Tarifário Coopérnico GO		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		S		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O custo das Garantia de Origem, inerente a esta oferta comercial, terá uma variação de periodicidade trimestral, podendo o mesmo ser abaixo ou acima do valor inicial contratualizado, deste modo, assume a Coopérnico o dever de comunicar aos seus Clientes a referida atualização com uma antecedência de 30 (trinta) dias.  Tarifa Energia (€/kWh) = ((PM + CGS + k) x (1+FP)) + GOonde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%)GO - Garantias de Origem (0,01€/MWh).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		1.15		1				COOP_02		1		0.0389		0.0318										0.03535		Tarifário Coopérnico Base		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Tarifa Energia (€/kWh) = (PM + CGS + k) x (1+FP)onde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		2.3		2				COOP_02		1		0.0719		0.0318										0.05185		Tarifário Coopérnico Base		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Tarifa Energia (€/kWh) = (PM + CGS + k) x (1+FP)onde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		3.45		3				COOP_02		1		0.1033		0.0318										0.06755		Tarifário Coopérnico Base		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Tarifa Energia (€/kWh) = (PM + CGS + k) x (1+FP)onde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		4.6		4				COOP_02		1		0.1366		0.0318										0.0842		Tarifário Coopérnico Base		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Tarifa Energia (€/kWh) = (PM + CGS + k) x (1+FP)onde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		5.75						COOP_02		1		0.1692		0.0318										0.1005		Tarifário Coopérnico Base		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Tarifa Energia (€/kWh) = (PM + CGS + k) x (1+FP)onde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		6.9						COOP_02		1		0.1995		0.0318										0.11565		Tarifário Coopérnico Base		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Tarifa Energia (€/kWh) = (PM + CGS + k) x (1+FP)onde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		10.35						COOP_02		1		0.2965		0.0318										0.16415		Tarifário Coopérnico Base		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Tarifa Energia (€/kWh) = (PM + CGS + k) x (1+FP)onde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		13.8						COOP_02		1		0.3916		0.0318										0.2117		Tarifário Coopérnico Base		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Tarifa Energia (€/kWh) = (PM + CGS + k) x (1+FP)onde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		17.25						COOP_02		1		0.4851		0.0318										0.25845		Tarifário Coopérnico Base		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Tarifa Energia (€/kWh) = (PM + CGS + k) x (1+FP)onde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		20.7						COOP_02		1		0.5767		0.0318										0.30425		Tarifário Coopérnico Base		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Tarifa Energia (€/kWh) = (PM + CGS + k) x (1+FP)onde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		1.15						COOP_02		2		0.0389		0.0434		0.0091								0.0304666667		Tarifário Coopérnico Base		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Tarifa Energia (€/kWh) = (PM + CGS + k) x (1+FP)onde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		2.3						COOP_02		2		0.0719		0.0434		0.0091								0.0414666667		Tarifário Coopérnico Base		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Tarifa Energia (€/kWh) = (PM + CGS + k) x (1+FP)onde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		3.45						COOP_02		2		0.1033		0.0434		0.0091								0.0519333333		Tarifário Coopérnico Base		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Tarifa Energia (€/kWh) = (PM + CGS + k) x (1+FP)onde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		4.6						COOP_02		2		0.1366		0.0434		0.0091								0.0630333333		Tarifário Coopérnico Base		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Tarifa Energia (€/kWh) = (PM + CGS + k) x (1+FP)onde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		5.75						COOP_02		2		0.1692		0.0434		0.0091								0.0739		Tarifário Coopérnico Base		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Tarifa Energia (€/kWh) = (PM + CGS + k) x (1+FP)onde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		6.9						COOP_02		2		0.1995		0.0434		0.0091								0.084		Tarifário Coopérnico Base		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Tarifa Energia (€/kWh) = (PM + CGS + k) x (1+FP)onde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		10.35						COOP_02		2		0.2965		0.0434		0.0091								0.1163333333		Tarifário Coopérnico Base		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Tarifa Energia (€/kWh) = (PM + CGS + k) x (1+FP)onde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		13.8						COOP_02		2		0.3916		0.0434		0.0091								0.1480333333		Tarifário Coopérnico Base		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Tarifa Energia (€/kWh) = (PM + CGS + k) x (1+FP)onde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		17.25						COOP_02		2		0.4851		0.0434		0.0091								0.1792		Tarifário Coopérnico Base		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Tarifa Energia (€/kWh) = (PM + CGS + k) x (1+FP)onde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		20.7						COOP_02		2		0.5767		0.0434		0.0091								0.2097333333		Tarifário Coopérnico Base		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Tarifa Energia (€/kWh) = (PM + CGS + k) x (1+FP)onde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		1.15						COOP_02		3		0.0389		0.1258		0.0207		0.0091						0.048625		Tarifário Coopérnico Base		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Tarifa Energia (€/kWh) = (PM + CGS + k) x (1+FP)onde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		2.3						COOP_02		3		0.0719		0.1258		0.0207		0.0091						0.056875		Tarifário Coopérnico Base		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Tarifa Energia (€/kWh) = (PM + CGS + k) x (1+FP)onde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		3.45						COOP_02		3		0.1033		0.1258		0.0207		0.0091						0.064725		Tarifário Coopérnico Base		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Tarifa Energia (€/kWh) = (PM + CGS + k) x (1+FP)onde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		4.6						COOP_02		3		0.1366		0.1258		0.0207		0.0091						0.07305		Tarifário Coopérnico Base		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Tarifa Energia (€/kWh) = (PM + CGS + k) x (1+FP)onde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		5.75						COOP_02		3		0.1692		0.1258		0.0207		0.0091						0.0812		Tarifário Coopérnico Base		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Tarifa Energia (€/kWh) = (PM + CGS + k) x (1+FP)onde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		6.9						COOP_02		3		0.1995		0.1258		0.0207		0.0091						0.088775		Tarifário Coopérnico Base		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Tarifa Energia (€/kWh) = (PM + CGS + k) x (1+FP)onde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		10.35						COOP_02		3		0.2965		0.1258		0.0207		0.0091						0.113025		Tarifário Coopérnico Base		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Tarifa Energia (€/kWh) = (PM + CGS + k) x (1+FP)onde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		13.8						COOP_02		3		0.3916		0.1258		0.0207		0.0091						0.1368		Tarifário Coopérnico Base		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Tarifa Energia (€/kWh) = (PM + CGS + k) x (1+FP)onde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		17.25						COOP_02		3		0.4851		0.1258		0.0207		0.0091						0.160175		Tarifário Coopérnico Base		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Tarifa Energia (€/kWh) = (PM + CGS + k) x (1+FP)onde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		20.7						COOP_02		3		0.5767		0.1258		0.0207		0.0091						0.183075		Tarifário Coopérnico Base		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Tarifa Energia (€/kWh) = (PM + CGS + k) x (1+FP)onde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		27.6						COOP_02		3		0.7618		0.1877		0.0827		0.0645						0.274175		Tarifário Coopérnico Base		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Tarifa Energia (€/kWh) = (PM + CGS + k) x (1+FP)onde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		34.5						COOP_02		3		0.9432		0.1877		0.0827		0.0645						0.319525		Tarifário Coopérnico Base		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Tarifa Energia (€/kWh) = (PM + CGS + k) x (1+FP)onde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%).		-		-		-

		Eletricidade		COOP		41.4						COOP_02		3		1.1265		0.1877		0.0827		0.0645						0.36535		Tarifário Coopérnico Base		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		N		S		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Tarifa Energia (€/kWh) = (PM + CGS + k) x (1+FP)onde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%).		-		-		-

		Gás		DOUROGAS		1.15		1				DOUROGAS_01		1										0.091		0.2558				Gás Natural		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha base com ou sem DD e com ou sem FE. 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.dourogas.pt		www.dourogas.pt		www.dourogas.pt		www.dourogas.pt		808500950		www.dourogas.pt		0		www.dourogas.pt		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		DOUROGAS		2.3		2				DOUROGAS_01		1										0.1409		0.2494				Gás Natural		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha base com ou sem DD e com ou sem FE. 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.dourogas.pt		www.dourogas.pt		www.dourogas.pt		www.dourogas.pt		808500950		www.dourogas.pt		0		www.dourogas.pt		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		DOUROGAS		3.45		3				DOUROGAS_01		1										0.1762		0.2393				Gás Natural		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha base com ou sem DD e com ou sem FE. 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.dourogas.pt		www.dourogas.pt		www.dourogas.pt		www.dourogas.pt		808500950		www.dourogas.pt		0		www.dourogas.pt		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		DOUROGAS		4.6		4				DOUROGAS_01		1										0.2068		0.2362				Gás Natural		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha base com ou sem DD e com ou sem FE. 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.dourogas.pt		www.dourogas.pt		www.dourogas.pt		www.dourogas.pt		808500950		www.dourogas.pt		0		www.dourogas.pt		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_01		1		0.1247		0.1217						0.0505		0.2012		0.1232		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_01		1		0.1795		0.1217						0.0767		0.1716		0.1506		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_01		1		0.2081		0.1403						0.1015		0.1572		0.1742		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_01		1		0.2577		0.1455						0.1255		0.1471		0.2016		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_01		1		0.3151		0.1455										0.2303		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_01		1		0.3633		0.1455										0.2544		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_01		1		0.5154		0.1455										0.33045		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_01		1		0.684		0.1455										0.41475		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_01		1		0.8301		0.1492										0.48965		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_01		1		0.9944		0.1492										0.5718		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_01		2		0.2652		0.1759		0.081								0.1740333333		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_01		2		0.3287		0.1788		0.0852								0.1975666667		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_01		2		0.3817		0.1788		0.0852								0.2152333333		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_01		2		0.4368		0.1788		0.0852								0.2336		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_01		2		0.5824		0.1788		0.0852								0.2821333333		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_01		2		0.745		0.1788		0.0852								0.3363333333		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_01		2		0.8963		0.1869		0.0807								0.3879666667		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_01		2		1.0804		0.1869		0.0807								0.4493333333		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_01		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_01		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_01		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_01		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_01		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_01		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_01		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_01		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_01		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_01		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_01		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_02		1		0.1247		0.1217						0.0494		0.197		0.1232		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_02		1		0.1795		0.1217						0.0751		0.1681		0.1506		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_02		1		0.2038		0.1373						0.0994		0.154		0.17055		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_02		1		0.2523		0.1425						0.1229		0.144		0.1974		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_02		1		0.3085		0.1425										0.2255		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_02		1		0.3557		0.1425										0.2491		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_02		1		0.5047		0.1425										0.3236		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_02		1		0.6698		0.1425										0.40615		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_02		1		0.8128		0.1461										0.47945		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_02		1		0.9737		0.1461										0.5599		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_02		2		0.2596		0.1722		0.0793								0.1703666667		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_02		2		0.3219		0.1751		0.0834								0.1934666667		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_02		2		0.3737		0.1751		0.0834								0.2107333333		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_02		2		0.4277		0.1751		0.0834								0.2287333333		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_02		2		0.5703		0.1751		0.0834								0.2762666667		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_02		2		0.7294		0.1751		0.0834								0.3293		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_02		2		0.8776		0.183		0.0791								0.3799		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_02		2		1.0579		0.183		0.0791								0.44		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_02		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_02		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_02		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_02		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_02		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_02		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_02		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_02		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_02		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_02		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_02		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_03		1		0.1247		0.1217						0.0515		0.2054		0.1232		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_03		1		0.1795		0.1217						0.0783		0.1752		0.1506		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_03		1		0.2125		0.1432						0.1036		0.1605		0.17785		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_03		1		0.263		0.1486						0.1281		0.1501		0.2058		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_03		1		0.3216		0.1486										0.2351		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_03		1		0.3708		0.1486										0.2597		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_03		1		0.5262		0.1486										0.3374		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_03		1		0.6983		0.1486										0.42345		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_03		1		0.8474		0.1523										0.49985		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_03		1		1.0151		0.1523										0.5837		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_03		2		0.2707		0.1795		0.0827								0.1776333333		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_03		2		0.3356		0.1826		0.0869								0.2017		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_03		2		0.3896		0.1826		0.0869								0.2197		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_03		2		0.4459		0.1826		0.0869								0.2384666667		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_03		2		0.5946		0.1826		0.0869								0.2880333333		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_03		2		0.7605		0.1826		0.0869								0.3433333333		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_03		2		0.9149		0.1908		0.0824								0.3960333333		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_03		2		1.1029		0.1908		0.0824								0.4587		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_03		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_03		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_03		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_03		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_03		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_03		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_03		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_03		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_03		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_03		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_03		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_04		1		0.1247		0.1217						0.0494		0.197		0.1232		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_04		1		0.1795		0.1217						0.0751		0.1681		0.1506		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_04		1		0.2038		0.1373						0.0994		0.154		0.17055		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_04		1		0.2523		0.1425						0.1229		0.144		0.1974		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_04		1		0.3085		0.1425										0.2255		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_04		1		0.3557		0.1425										0.2491		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_04		1		0.5047		0.1425										0.3236		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_04		1		0.6698		0.1425										0.40615		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_04		1		0.8128		0.1461										0.47945		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_04		1		0.9737		0.1461										0.5599		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_04		2		0.2596		0.1722		0.0793								0.1703666667		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_04		2		0.3219		0.1751		0.0834								0.1934666667		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_04		2		0.3737		0.1751		0.0834								0.2107333333		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_04		2		0.4277		0.1751		0.0834								0.2287333333		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_04		2		0.5703		0.1751		0.0834								0.2762666667		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_04		2		0.7294		0.1751		0.0834								0.3293		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_04		2		0.8776		0.183		0.0791								0.3799		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_04		2		1.0579		0.183		0.0791								0.44		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_04		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_04		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_04		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_04		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_04		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_04		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_04		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_04		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_04		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_04		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_04		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_05		1		0.1247		0.1217						0.0505		0.2012		0.1232		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_05		1		0.1795		0.1217						0.0767		0.1716		0.1506		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_05		1		0.2081		0.1403						0.1015		0.1572		0.1742		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_05		1		0.2577		0.1455						0.1255		0.1471		0.2016		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_05		1		0.3151		0.1455										0.2303		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_05		1		0.3633		0.1455										0.2544		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_05		1		0.5154		0.1455										0.33045		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_05		1		0.684		0.1455										0.41475		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_05		1		0.8301		0.1492										0.48965		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_05		1		0.9944		0.1492										0.5718		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_05		2		0.2652		0.1759		0.081								0.1740333333		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_05		2		0.3287		0.1788		0.0852								0.1975666667		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_05		2		0.3817		0.1788		0.0852								0.2152333333		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_05		2		0.4368		0.1788		0.0852								0.2336		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_05		2		0.5824		0.1788		0.0852								0.2821333333		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_05		2		0.745		0.1788		0.0852								0.3363333333		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_05		2		0.8963		0.1869		0.0807								0.3879666667		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_05		2		1.0804		0.1869		0.0807								0.4493333333		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_05		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_05		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_05		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_05		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_05		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_05		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_05		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_05		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_05		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_05		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_05		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_06		1		0.1247		0.1217						0.0515		0.2054		0.1232		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_06		1		0.1795		0.1217						0.0783		0.1752		0.1506		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_06		1		0.2125		0.1432						0.1036		0.1605		0.17785		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_06		1		0.263		0.1486						0.1281		0.1501		0.2058		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_06		1		0.3216		0.1486										0.2351		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_06		1		0.3708		0.1486										0.2597		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_06		1		0.5262		0.1486										0.3374		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_06		1		0.6983		0.1486										0.42345		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_06		1		0.8474		0.1523										0.49985		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_06		1		1.0151		0.1523										0.5837		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_06		2		0.2707		0.1795		0.0827								0.1776333333		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_06		2		0.3356		0.1826		0.0869								0.2017		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_06		2		0.3896		0.1826		0.0869								0.2197		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_06		2		0.4459		0.1826		0.0869								0.2384666667		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_06		2		0.5946		0.1826		0.0869								0.2880333333		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_06		2		0.7605		0.1826		0.0869								0.3433333333		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_06		2		0.9149		0.1908		0.0824								0.3960333333		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_06		2		1.1029		0.1908		0.0824								0.4587		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_06		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_06		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_06		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_06		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_06		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_06		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_06		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_06		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_06		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_06		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_06		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_07		1		0.1247		0.1217						0.0494		0.197		0.1232		Pack Smart Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_07		1		0.1795		0.1217						0.0751		0.1681		0.1506		Pack Smart Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_07		1		0.2038		0.1373						0.0994		0.154		0.17055		Pack Smart Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_07		1		0.2523		0.1425						0.1229		0.144		0.1974		Pack Smart Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_07		1		0.3085		0.1425										0.2255		Pack Smart Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_07		1		0.3557		0.1425										0.2491		Pack Smart Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_07		1		0.5047		0.1425										0.3236		Pack Smart Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_07		1		0.6698		0.1425										0.40615		Pack Smart Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_07		1		0.8128		0.1461										0.47945		Pack Smart Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_07		1		0.9737		0.1461										0.5599		Pack Smart Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_07		2		0.2596		0.1722		0.0793								0.1703666667		Pack Smart Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_07		2		0.3219		0.1751		0.0834								0.1934666667		Pack Smart Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_07		2		0.3737		0.1751		0.0834								0.2107333333		Pack Smart Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_07		2		0.4277		0.1751		0.0834								0.2287333333		Pack Smart Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_07		2		0.5703		0.1751		0.0834								0.2762666667		Pack Smart Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_07		2		0.7294		0.1751		0.0834								0.3293		Pack Smart Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_07		2		0.8776		0.183		0.0791								0.3799		Pack Smart Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_07		2		1.0579		0.183		0.0791								0.44		Pack Smart Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_07		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Smart Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_07		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Smart Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_07		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Smart Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_07		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Smart Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_07		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Smart Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_07		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Smart Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_07		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Smart Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_07		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Smart Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_07		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Smart Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_07		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Smart Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_07		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Smart Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_08		1		0.1247		0.1217						0.0505		0.2012		0.1232		Pack Smart Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_08		1		0.1795		0.1217						0.0767		0.1716		0.1506		Pack Smart Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_08		1		0.2081		0.1403						0.1015		0.1572		0.1742		Pack Smart Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_08		1		0.2577		0.1455						0.1255		0.1471		0.2016		Pack Smart Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_08		1		0.3151		0.1455										0.2303		Pack Smart Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_08		1		0.3633		0.1455										0.2544		Pack Smart Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_08		1		0.5154		0.1455										0.33045		Pack Smart Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_08		1		0.684		0.1455										0.41475		Pack Smart Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_08		1		0.8301		0.1492										0.48965		Pack Smart Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_08		1		0.9944		0.1492										0.5718		Pack Smart Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_08		2		0.2652		0.1759		0.081								0.1740333333		Pack Smart Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_08		2		0.3287		0.1788		0.0852								0.1975666667		Pack Smart Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_08		2		0.3817		0.1788		0.0852								0.2152333333		Pack Smart Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_08		2		0.4368		0.1788		0.0852								0.2336		Pack Smart Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_08		2		0.5824		0.1788		0.0852								0.2821333333		Pack Smart Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_08		2		0.745		0.1788		0.0852								0.3363333333		Pack Smart Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_08		2		0.8963		0.1869		0.0807								0.3879666667		Pack Smart Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_08		2		1.0804		0.1869		0.0807								0.4493333333		Pack Smart Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_08		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Smart Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_08		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Smart Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_08		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Smart Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_08		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Smart Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_08		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Smart Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_08		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Smart Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_08		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Smart Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_08		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Smart Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_08		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Smart Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_08		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Smart Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_08		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Smart Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_09		1		0.1247		0.1217						0.0515		0.2054		0.1232		Pack Smart Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_09		1		0.1795		0.1217						0.0783		0.1752		0.1506		Pack Smart Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_09		1		0.2125		0.1432						0.1036		0.1605		0.17785		Pack Smart Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_09		1		0.263		0.1486						0.1281		0.1501		0.2058		Pack Smart Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_09		1		0.3216		0.1486										0.2351		Pack Smart Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_09		1		0.3708		0.1486										0.2597		Pack Smart Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_09		1		0.5262		0.1486										0.3374		Pack Smart Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_09		1		0.6983		0.1486										0.42345		Pack Smart Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_09		1		0.8474		0.1523										0.49985		Pack Smart Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_09		1		1.0151		0.1523										0.5837		Pack Smart Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_09		2		0.2707		0.1795		0.0827								0.1776333333		Pack Smart Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_09		2		0.3356		0.1826		0.0869								0.2017		Pack Smart Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_09		2		0.3896		0.1826		0.0869								0.2197		Pack Smart Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_09		2		0.4459		0.1826		0.0869								0.2384666667		Pack Smart Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_09		2		0.5946		0.1826		0.0869								0.2880333333		Pack Smart Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_09		2		0.7605		0.1826		0.0869								0.3433333333		Pack Smart Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_09		2		0.9149		0.1908		0.0824								0.3960333333		Pack Smart Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_09		2		1.1029		0.1908		0.0824								0.4587		Pack Smart Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_09		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Smart Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_09		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Smart Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_09		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Smart Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_09		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Smart Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_09		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Smart Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_09		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Smart Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_09		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Smart Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_09		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Smart Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_09		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Smart Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_09		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Smart Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_09		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Smart Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_10		1		0.1247		0.1217										0.1232		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_10		1		0.1795		0.1217										0.1506		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_10		1		0.2038		0.1373										0.17055		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_10		1		0.2523		0.1425										0.1974		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_10		1		0.3085		0.1425										0.2255		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_10		1		0.3557		0.1425										0.2491		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_10		1		0.5047		0.1425										0.3236		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_10		1		0.6698		0.1425										0.40615		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_10		1		0.8128		0.1461										0.47945		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_10		1		0.9737		0.1461										0.5599		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_10		2		0.2596		0.1722		0.0793								0.1703666667		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_10		2		0.3219		0.1751		0.0834								0.1934666667		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_10		2		0.3737		0.1751		0.0834								0.2107333333		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_10		2		0.4277		0.1751		0.0834								0.2287333333		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_10		2		0.5703		0.1751		0.0834								0.2762666667		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_10		2		0.7294		0.1751		0.0834								0.3293		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_10		2		0.8776		0.183		0.0791								0.3799		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_10		2		1.0579		0.183		0.0791								0.44		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_10		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_10		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_10		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_10		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_10		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_10		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_10		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_10		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_10		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_10		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_10		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_11		1		0.1247		0.1217										0.1232		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_11		1		0.1795		0.1217										0.1506		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_11		1		0.2081		0.1403										0.1742		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_11		1		0.2577		0.1455										0.2016		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_11		1		0.3151		0.1455										0.2303		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_11		1		0.3633		0.1455										0.2544		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_11		1		0.5154		0.1455										0.33045		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_11		1		0.684		0.1455										0.41475		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_11		1		0.8301		0.1492										0.48965		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_11		1		0.9944		0.1492										0.5718		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_11		2		0.2652		0.1759		0.081								0.1740333333		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_11		2		0.3287		0.1788		0.0852								0.1975666667		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_11		2		0.3817		0.1788		0.0852								0.2152333333		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_11		2		0.4368		0.1788		0.0852								0.2336		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_11		2		0.5824		0.1788		0.0852								0.2821333333		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_11		2		0.745		0.1788		0.0852								0.3363333333		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_11		2		0.8963		0.1869		0.0807								0.3879666667		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_11		2		1.0804		0.1869		0.0807								0.4493333333		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_11		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_11		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_11		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_11		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_11		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_11		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_11		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_11		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_11		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_11		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_11		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_12		1		0.1247		0.1217										0.1232		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_12		1		0.1795		0.1217										0.1506		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_12		1		0.2125		0.1432										0.17785		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_12		1		0.263		0.1486										0.2058		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_12		1		0.3216		0.1486										0.2351		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_12		1		0.3708		0.1486										0.2597		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_12		1		0.5262		0.1486										0.3374		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_12		1		0.6983		0.1486										0.42345		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_12		1		0.8474		0.1523										0.49985		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_12		1		1.0151		0.1523										0.5837		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_12		2		0.2707		0.1795		0.0827								0.1776333333		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_12		2		0.3356		0.1826		0.0869								0.2017		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_12		2		0.3896		0.1826		0.0869								0.2197		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_12		2		0.4459		0.1826		0.0869								0.2384666667		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_12		2		0.5946		0.1826		0.0869								0.2880333333		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_12		2		0.7605		0.1826		0.0869								0.3433333333		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_12		2		0.9149		0.1908		0.0824								0.3960333333		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_12		2		1.1029		0.1908		0.0824								0.4587		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_12		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_12		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_12		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_12		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_12		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_12		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_12		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_12		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_12		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_12		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_12		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_13		1		0.1247		0.1217										0.1232		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_13		1		0.1795		0.1217										0.1506		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_13		1		0.2038		0.1373										0.17055		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_13		1		0.2523		0.1425										0.1974		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_13		1		0.3085		0.1425										0.2255		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_13		1		0.3557		0.1425										0.2491		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_13		1		0.5047		0.1425										0.3236		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_13		1		0.6698		0.1425										0.40615		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_13		1		0.8128		0.1461										0.47945		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_13		1		0.9737		0.1461										0.5599		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_13		2		0.2596		0.1722		0.0793								0.1703666667		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_13		2		0.3219		0.1751		0.0834								0.1934666667		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_13		2		0.3737		0.1751		0.0834								0.2107333333		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_13		2		0.4277		0.1751		0.0834								0.2287333333		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_13		2		0.5703		0.1751		0.0834								0.2762666667		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_13		2		0.7294		0.1751		0.0834								0.3293		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_13		2		0.8776		0.183		0.0791								0.3799		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_13		2		1.0579		0.183		0.0791								0.44		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_13		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_13		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_13		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_13		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_13		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_13		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_13		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_13		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_13		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_13		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_13		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_14		1		0.1247		0.1217										0.1232		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_14		1		0.1795		0.1217										0.1506		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_14		1		0.2081		0.1403										0.1742		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_14		1		0.2577		0.1455										0.2016		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_14		1		0.3151		0.1455										0.2303		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_14		1		0.3633		0.1455										0.2544		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_14		1		0.5154		0.1455										0.33045		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_14		1		0.684		0.1455										0.41475		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_14		1		0.8301		0.1492										0.48965		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_14		1		0.9944		0.1492										0.5718		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_14		2		0.2652		0.1759		0.081								0.1740333333		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_14		2		0.3287		0.1788		0.0852								0.1975666667		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_14		2		0.3817		0.1788		0.0852								0.2152333333		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_14		2		0.4368		0.1788		0.0852								0.2336		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_14		2		0.5824		0.1788		0.0852								0.2821333333		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_14		2		0.745		0.1788		0.0852								0.3363333333		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_14		2		0.8963		0.1869		0.0807								0.3879666667		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_14		2		1.0804		0.1869		0.0807								0.4493333333		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_14		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_14		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_14		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_14		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_14		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_14		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_14		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_14		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_14		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_14		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_14		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_15		1		0.1247		0.1217										0.1232		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_15		1		0.1795		0.1217										0.1506		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_15		1		0.2125		0.1432										0.17785		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_15		1		0.263		0.1486										0.2058		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_15		1		0.3216		0.1486										0.2351		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_15		1		0.3708		0.1486										0.2597		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_15		1		0.5262		0.1486										0.3374		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_15		1		0.6983		0.1486										0.42345		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_15		1		0.8474		0.1523										0.49985		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_15		1		1.0151		0.1523										0.5837		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_15		2		0.2707		0.1795		0.0827								0.1776333333		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_15		2		0.3356		0.1826		0.0869								0.2017		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_15		2		0.3896		0.1826		0.0869								0.2197		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_15		2		0.4459		0.1826		0.0869								0.2384666667		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_15		2		0.5946		0.1826		0.0869								0.2880333333		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_15		2		0.7605		0.1826		0.0869								0.3433333333		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_15		2		0.9149		0.1908		0.0824								0.3960333333		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_15		2		1.1029		0.1908		0.0824								0.4587		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_15		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_15		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_15		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_15		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_15		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_15		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_15		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_15		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_15		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_15		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_15		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_16		1		0.1247		0.1217										0.1232		Pack Smart Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_16		1		0.1795		0.1217										0.1506		Pack Smart Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_16		1		0.2038		0.1373										0.17055		Pack Smart Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_16		1		0.2523		0.1425										0.1974		Pack Smart Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_16		1		0.3085		0.1425										0.2255		Pack Smart Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_16		1		0.3557		0.1425										0.2491		Pack Smart Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_16		1		0.5047		0.1425										0.3236		Pack Smart Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_16		1		0.6698		0.1425										0.40615		Pack Smart Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_16		1		0.8128		0.1461										0.47945		Pack Smart Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_16		1		0.9737		0.1461										0.5599		Pack Smart Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_16		2		0.2596		0.1722		0.0793								0.1703666667		Pack Smart Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_16		2		0.3219		0.1751		0.0834								0.1934666667		Pack Smart Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_16		2		0.3737		0.1751		0.0834								0.2107333333		Pack Smart Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_16		2		0.4277		0.1751		0.0834								0.2287333333		Pack Smart Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_16		2		0.5703		0.1751		0.0834								0.2762666667		Pack Smart Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_16		2		0.7294		0.1751		0.0834								0.3293		Pack Smart Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_16		2		0.8776		0.183		0.0791								0.3799		Pack Smart Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_16		2		1.0579		0.183		0.0791								0.44		Pack Smart Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_16		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Smart Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_16		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Smart Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_16		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Smart Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_16		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Smart Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_16		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Smart Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_16		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Smart Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_16		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Smart Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_16		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Smart Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_16		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Smart Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_16		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Smart Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_16		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Smart Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_17		1		0.1247		0.1217										0.1232		Pack Smart Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_17		1		0.1795		0.1217										0.1506		Pack Smart Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_17		1		0.2081		0.1403										0.1742		Pack Smart Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_17		1		0.2577		0.1455										0.2016		Pack Smart Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_17		1		0.3151		0.1455										0.2303		Pack Smart Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_17		1		0.3633		0.1455										0.2544		Pack Smart Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_17		1		0.5154		0.1455										0.33045		Pack Smart Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_17		1		0.684		0.1455										0.41475		Pack Smart Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_17		1		0.8301		0.1492										0.48965		Pack Smart Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_17		1		0.9944		0.1492										0.5718		Pack Smart Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_17		2		0.2652		0.1759		0.081								0.1740333333		Pack Smart Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_17		2		0.3287		0.1788		0.0852								0.1975666667		Pack Smart Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_17		2		0.3817		0.1788		0.0852								0.2152333333		Pack Smart Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_17		2		0.4368		0.1788		0.0852								0.2336		Pack Smart Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_17		2		0.5824		0.1788		0.0852								0.2821333333		Pack Smart Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_17		2		0.745		0.1788		0.0852								0.3363333333		Pack Smart Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_17		2		0.8963		0.1869		0.0807								0.3879666667		Pack Smart Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_17		2		1.0804		0.1869		0.0807								0.4493333333		Pack Smart Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_17		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Smart Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_17		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Smart Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_17		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Smart Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_17		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Smart Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_17		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Smart Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_17		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Smart Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_17		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Smart Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_17		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Smart Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_17		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Smart Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_17		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Smart Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_17		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Smart Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_18		1		0.1247		0.1217										0.1232		Pack Smart Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_18		1		0.1795		0.1217										0.1506		Pack Smart Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_18		1		0.2125		0.1432										0.17785		Pack Smart Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_18		1		0.263		0.1486										0.2058		Pack Smart Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_18		1		0.3216		0.1486										0.2351		Pack Smart Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_18		1		0.3708		0.1486										0.2597		Pack Smart Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_18		1		0.5262		0.1486										0.3374		Pack Smart Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_18		1		0.6983		0.1486										0.42345		Pack Smart Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_18		1		0.8474		0.1523										0.49985		Pack Smart Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_18		1		1.0151		0.1523										0.5837		Pack Smart Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_18		2		0.2707		0.1795		0.0827								0.1776333333		Pack Smart Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_18		2		0.3356		0.1826		0.0869								0.2017		Pack Smart Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_18		2		0.3896		0.1826		0.0869								0.2197		Pack Smart Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_18		2		0.4459		0.1826		0.0869								0.2384666667		Pack Smart Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_18		2		0.5946		0.1826		0.0869								0.2880333333		Pack Smart Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_18		2		0.7605		0.1826		0.0869								0.3433333333		Pack Smart Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_18		2		0.9149		0.1908		0.0824								0.3960333333		Pack Smart Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_18		2		1.1029		0.1908		0.0824								0.4587		Pack Smart Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_18		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Smart Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_18		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Smart Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_18		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Smart Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_18		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Smart Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_18		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Smart Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_18		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Smart Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_18		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Smart Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_18		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Smart Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_18		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Smart Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_18		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Smart Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_18		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Smart Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_19		1		0.1247		0.1217						0.0484		0.1928		0.1232		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira  ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_19		1		0.1795		0.1217						0.0735		0.1645		0.1506		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira  ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_19		1		0.1995		0.1344						0.0972		0.1507		0.16695		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira  ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_19		1		0.2469		0.1395						0.1202		0.1409		0.1932		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira  ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_19		1		0.3019		0.1395										0.2207		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira  ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_19		1		0.3481		0.1395										0.2438		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira  ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_19		1		0.4939		0.1395										0.3167		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira  ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_19		1		0.6555		0.1395										0.3975		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira  ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_19		1		0.7955		0.143										0.46925		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira  ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_19		1		0.9529		0.143										0.54795		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira  ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_19		2		0.2541		0.1685		0.0776								0.1667333333		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira  ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_19		2		0.315		0.1714		0.0816								0.1893333333		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira  ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_19		2		0.3658		0.1714		0.0816								0.2062666667		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira  ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_19		2		0.4186		0.1714		0.0816								0.2238666667		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira  ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_19		2		0.5582		0.1714		0.0816								0.2704		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira  ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_19		2		0.7139		0.1714		0.0816								0.3223		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira  ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_19		2		0.8589		0.1791		0.0774								0.3718		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira  ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_19		2		1.0354		0.1791		0.0774								0.4306333333		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira  ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_19		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira  ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_19		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira  ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_19		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira  ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_19		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira  ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_19		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira  ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_19		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira  ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_19		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira  ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_19		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira  ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_19		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira  ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_19		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira  ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_19		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira  ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_20		1		0.1247		0.1217						0.0494		0.197		0.1232		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_20		1		0.1795		0.1217						0.0751		0.1681		0.1506		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_20		1		0.2038		0.1373						0.0994		0.154		0.17055		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_20		1		0.2523		0.1425						0.1229		0.144		0.1974		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_20		1		0.3085		0.1425										0.2255		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_20		1		0.3557		0.1425										0.2491		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_20		1		0.5047		0.1425										0.3236		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_20		1		0.6698		0.1425										0.40615		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_20		1		0.8128		0.1461										0.47945		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_20		1		0.9737		0.1461										0.5599		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_20		2		0.2596		0.1722		0.0793								0.1703666667		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_20		2		0.3219		0.1751		0.0834								0.1934666667		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_20		2		0.3737		0.1751		0.0834								0.2107333333		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_20		2		0.4277		0.1751		0.0834								0.2287333333		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_20		2		0.5703		0.1751		0.0834								0.2762666667		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_20		2		0.7294		0.1751		0.0834								0.3293		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_20		2		0.8776		0.183		0.0791								0.3799		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_20		2		1.0579		0.183		0.0791								0.44		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_20		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_20		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_20		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_20		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_20		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_20		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_20		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_20		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_20		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_20		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_20		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_21		1		0.1247		0.1217						0.0505		0.2012		0.1232		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_21		1		0.1795		0.1217						0.0767		0.1716		0.1506		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_21		1		0.2081		0.1403						0.1015		0.1572		0.1742		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_21		1		0.2577		0.1455						0.1255		0.1471		0.2016		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_21		1		0.3151		0.1455										0.2303		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_21		1		0.3633		0.1455										0.2544		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_21		1		0.5154		0.1455										0.33045		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_21		1		0.684		0.1455										0.41475		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_21		1		0.8301		0.1492										0.48965		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_21		1		0.9944		0.1492										0.5718		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_21		2		0.2652		0.1759		0.081								0.1740333333		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_21		2		0.3287		0.1788		0.0852								0.1975666667		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_21		2		0.3817		0.1788		0.0852								0.2152333333		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_21		2		0.4368		0.1788		0.0852								0.2336		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_21		2		0.5824		0.1788		0.0852								0.2821333333		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_21		2		0.745		0.1788		0.0852								0.3363333333		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_21		2		0.8963		0.1869		0.0807								0.3879666667		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_21		2		1.0804		0.1869		0.0807								0.4493333333		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_21		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_21		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_21		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_21		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_21		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_21		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_21		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_21		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_21		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_21		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_21		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_22		1		0.1247		0.1217						0.0484		0.1928		0.1232		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_22		1		0.1795		0.1217						0.0735		0.1645		0.1506		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_22		1		0.1995		0.1344						0.0972		0.1507		0.16695		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_22		1		0.2469		0.1395						0.1202		0.1409		0.1932		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_22		1		0.3019		0.1395										0.2207		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_22		1		0.3481		0.1395										0.2438		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_22		1		0.4939		0.1395										0.3167		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_22		1		0.6555		0.1395										0.3975		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_22		1		0.7955		0.143										0.46925		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_22		1		0.9529		0.143										0.54795		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_22		2		0.2541		0.1685		0.0776								0.1667333333		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_22		2		0.315		0.1714		0.0816								0.1893333333		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_22		2		0.3658		0.1714		0.0816								0.2062666667		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_22		2		0.4186		0.1714		0.0816								0.2238666667		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_22		2		0.5582		0.1714		0.0816								0.2704		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_22		2		0.7139		0.1714		0.0816								0.3223		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_22		2		0.8589		0.1791		0.0774								0.3718		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_22		2		1.0354		0.1791		0.0774								0.4306333333		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_22		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_22		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_22		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_22		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_22		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_22		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_22		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_22		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_22		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_22		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_22		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_23		1		0.1247		0.1217						0.0494		0.197		0.1232		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_23		1		0.1795		0.1217						0.0751		0.1681		0.1506		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_23		1		0.2038		0.1373						0.0994		0.154		0.17055		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_23		1		0.2523		0.1425						0.1229		0.144		0.1974		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_23		1		0.3085		0.1425										0.2255		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_23		1		0.3557		0.1425										0.2491		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_23		1		0.5047		0.1425										0.3236		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_23		1		0.6698		0.1425										0.40615		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_23		1		0.8128		0.1461										0.47945		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_23		1		0.9737		0.1461										0.5599		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_23		2		0.2596		0.1722		0.0793								0.1703666667		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_23		2		0.3219		0.1751		0.0834								0.1934666667		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_23		2		0.3737		0.1751		0.0834								0.2107333333		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_23		2		0.4277		0.1751		0.0834								0.2287333333		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_23		2		0.5703		0.1751		0.0834								0.2762666667		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_23		2		0.7294		0.1751		0.0834								0.3293		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_23		2		0.8776		0.183		0.0791								0.3799		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_23		2		1.0579		0.183		0.0791								0.44		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_23		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_23		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_23		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_23		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_23		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_23		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_23		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_23		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_23		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_23		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_23		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_24		1		0.1247		0.1217						0.0505		0.2012		0.1232		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_24		1		0.1795		0.1217						0.0767		0.1716		0.1506		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_24		1		0.2081		0.1403						0.1015		0.1572		0.1742		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_24		1		0.2577		0.1455						0.1255		0.1471		0.2016		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_24		1		0.3151		0.1455										0.2303		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_24		1		0.3633		0.1455										0.2544		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_24		1		0.5154		0.1455										0.33045		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_24		1		0.684		0.1455										0.41475		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_24		1		0.8301		0.1492										0.48965		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_24		1		0.9944		0.1492										0.5718		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_24		2		0.2652		0.1759		0.081								0.1740333333		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_24		2		0.3287		0.1788		0.0852								0.1975666667		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_24		2		0.3817		0.1788		0.0852								0.2152333333		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_24		2		0.4368		0.1788		0.0852								0.2336		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_24		2		0.5824		0.1788		0.0852								0.2821333333		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_24		2		0.745		0.1788		0.0852								0.3363333333		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_24		2		0.8963		0.1869		0.0807								0.3879666667		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_24		2		1.0804		0.1869		0.0807								0.4493333333		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_24		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_24		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_24		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_24		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_24		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_24		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_24		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_24		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_24		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_24		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_24		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_25		1		0.1247		0.1217						0.0484		0.1928		0.1232		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_25		1		0.1795		0.1217						0.0735		0.1645		0.1506		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_25		1		0.1995		0.1344						0.0972		0.1507		0.16695		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_25		1		0.2469		0.1395						0.1202		0.1409		0.1932		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_25		1		0.3019		0.1395										0.2207		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_25		1		0.3481		0.1395										0.2438		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_25		1		0.4939		0.1395										0.3167		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_25		1		0.6555		0.1395										0.3975		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_25		1		0.7955		0.143										0.46925		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_25		1		0.9529		0.143										0.54795		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_25		2		0.2541		0.1685		0.0776								0.1667333333		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_25		2		0.315		0.1714		0.0816								0.1893333333		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_25		2		0.3658		0.1714		0.0816								0.2062666667		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_25		2		0.4186		0.1714		0.0816								0.2238666667		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_25		2		0.5582		0.1714		0.0816								0.2704		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_25		2		0.7139		0.1714		0.0816								0.3223		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_25		2		0.8589		0.1791		0.0774								0.3718		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_25		2		1.0354		0.1791		0.0774								0.4306333333		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_25		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_25		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_25		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_25		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_25		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_25		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_25		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_25		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_25		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_25		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_25		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_26		1		0.1247		0.1217						0.0494		0.197		0.1232		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_26		1		0.1795		0.1217						0.0751		0.1681		0.1506		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_26		1		0.2038		0.1373						0.0994		0.154		0.17055		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_26		1		0.2523		0.1425						0.1229		0.144		0.1974		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_26		1		0.3085		0.1425										0.2255		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_26		1		0.3557		0.1425										0.2491		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_26		1		0.5047		0.1425										0.3236		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_26		1		0.6698		0.1425										0.40615		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_26		1		0.8128		0.1461										0.47945		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_26		1		0.9737		0.1461										0.5599		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_26		2		0.2596		0.1722		0.0793								0.1703666667		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_26		2		0.3219		0.1751		0.0834								0.1934666667		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_26		2		0.3737		0.1751		0.0834								0.2107333333		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_26		2		0.4277		0.1751		0.0834								0.2287333333		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_26		2		0.5703		0.1751		0.0834								0.2762666667		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_26		2		0.7294		0.1751		0.0834								0.3293		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_26		2		0.8776		0.183		0.0791								0.3799		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_26		2		1.0579		0.183		0.0791								0.44		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_26		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_26		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_26		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_26		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_26		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_26		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_26		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_26		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_26		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_26		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_26		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_27		1		0.1247		0.1217						0.0505		0.2012		0.1232		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_27		1		0.1795		0.1217						0.0767		0.1716		0.1506		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_27		1		0.2081		0.1403						0.1015		0.1572		0.1742		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_27		1		0.2577		0.1455						0.1255		0.1471		0.2016		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_27		1		0.3151		0.1455										0.2303		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_27		1		0.3633		0.1455										0.2544		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_27		1		0.5154		0.1455										0.33045		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_27		1		0.684		0.1455										0.41475		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_27		1		0.8301		0.1492										0.48965		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_27		1		0.9944		0.1492										0.5718		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_27		2		0.2652		0.1759		0.081								0.1740333333		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_27		2		0.3287		0.1788		0.0852								0.1975666667		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_27		2		0.3817		0.1788		0.0852								0.2152333333		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_27		2		0.4368		0.1788		0.0852								0.2336		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_27		2		0.5824		0.1788		0.0852								0.2821333333		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_27		2		0.745		0.1788		0.0852								0.3363333333		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_27		2		0.8963		0.1869		0.0807								0.3879666667		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_27		2		1.0804		0.1869		0.0807								0.4493333333		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_27		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_27		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_27		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_27		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_27		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_27		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_27		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_27		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_27		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_27		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_27		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_28		1		0.1247		0.1217										0.1232		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_28		1		0.1795		0.1217										0.1506		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_28		1		0.1995		0.1344										0.16695		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_28		1		0.2469		0.1395										0.1932		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_28		1		0.3019		0.1395										0.2207		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_28		1		0.3481		0.1395										0.2438		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_28		1		0.4939		0.1395										0.3167		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_28		1		0.6555		0.1395										0.3975		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_28		1		0.7955		0.143										0.46925		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_28		1		0.9529		0.143										0.54795		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_28		2		0.2541		0.1685		0.0776								0.1667333333		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_28		2		0.315		0.1714		0.0816								0.1893333333		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_28		2		0.3658		0.1714		0.0816								0.2062666667		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_28		2		0.4186		0.1714		0.0816								0.2238666667		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_28		2		0.5582		0.1714		0.0816								0.2704		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_28		2		0.7139		0.1714		0.0816								0.3223		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_28		2		0.8589		0.1791		0.0774								0.3718		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_28		2		1.0354		0.1791		0.0774								0.4306333333		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_28		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_28		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_28		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_28		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_28		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_28		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_28		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_28		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_28		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_28		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_28		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_29		1		0.1247		0.1217										0.1232		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_29		1		0.1795		0.1217										0.1506		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_29		1		0.2038		0.1373										0.17055		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_29		1		0.2523		0.1425										0.1974		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_29		1		0.3085		0.1425										0.2255		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_29		1		0.3557		0.1425										0.2491		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_29		1		0.5047		0.1425										0.3236		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_29		1		0.6698		0.1425										0.40615		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_29		1		0.8128		0.1461										0.47945		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_29		1		0.9737		0.1461										0.5599		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_29		2		0.2596		0.1722		0.0793								0.1703666667		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_29		2		0.3219		0.1751		0.0834								0.1934666667		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_29		2		0.3737		0.1751		0.0834								0.2107333333		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_29		2		0.4277		0.1751		0.0834								0.2287333333		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_29		2		0.5703		0.1751		0.0834								0.2762666667		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_29		2		0.7294		0.1751		0.0834								0.3293		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_29		2		0.8776		0.183		0.0791								0.3799		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_29		2		1.0579		0.183		0.0791								0.44		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_29		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_29		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_29		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_29		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_29		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_29		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_29		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_29		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_29		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_29		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_29		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_30		1		0.1282		0.1238										0.126		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_30		1		0.185		0.1238										0.1544		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_30		1		0.2127		0.1436										0.17815		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_30		1		0.2659		0.1487										0.2073		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_30		1		0.3239		0.1487										0.2363		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_30		1		0.3748		0.1487										0.26175		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_30		1		0.5292		0.1487										0.33895		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_30		1		0.7054		0.1487										0.42705		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_30		1		0.8542		0.1525										0.50335		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_30		1		1.0195		0.1525										0.586		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_30		2		0.276		0.1786		0.0837								0.1794333333		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_30		2		0.3324		0.1848		0.0855								0.2009		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_30		2		0.3844		0.1848		0.0855								0.2182333333		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_30		2		0.4383		0.1848		0.0855								0.2362		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_30		2		0.5889		0.1848		0.0855								0.2864		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_30		2		0.7539		0.1848		0.0855								0.3414		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_30		2		0.9105		0.1913		0.0844								0.3954		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_30		2		1.0856		0.1913		0.0844								0.4537666667		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_30		3		0.2558		0.2864		0.1453		0.086						0.193375		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_30		3		0.2965		0.2941		0.1484		0.0872						0.20655		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_30		3		0.3476		0.2941		0.1484		0.0872						0.219325		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_30		3		0.4106		0.2941		0.1484		0.0872						0.235075		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_30		3		0.5564		0.2941		0.1484		0.0872						0.271525		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_30		3		0.7109		0.2941		0.1484		0.0872						0.31015		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_30		3		0.8617		0.2965		0.1536		0.0859						0.349425		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_30		3		1.0149		0.2965		0.1536		0.0859						0.387725		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_30		3		1.3569		0.276		0.1715		0.124						0.4821		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_30		3		1.675		0.276		0.1715		0.124						0.561625		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_30		3		2.0029		0.276		0.1715		0.124						0.6436		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_31		1		0.1247		0.1217										0.1232		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_31		1		0.1795		0.1217										0.1506		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_31		1		0.1995		0.1344										0.16695		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_31		1		0.2469		0.1395										0.1932		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_31		1		0.3019		0.1395										0.2207		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_31		1		0.3481		0.1395										0.2438		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_31		1		0.4939		0.1395										0.3167		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_31		1		0.6555		0.1395										0.3975		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_31		1		0.7955		0.143										0.46925		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_31		1		0.9529		0.143										0.54795		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_31		2		0.2541		0.1685		0.0776								0.1667333333		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_31		2		0.315		0.1714		0.0816								0.1893333333		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_31		2		0.3658		0.1714		0.0816								0.2062666667		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_31		2		0.4186		0.1714		0.0816								0.2238666667		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_31		2		0.5582		0.1714		0.0816								0.2704		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_31		2		0.7139		0.1714		0.0816								0.3223		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_31		2		0.8589		0.1791		0.0774								0.3718		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_31		2		1.0354		0.1791		0.0774								0.4306333333		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_31		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_31		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_31		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_31		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_31		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_31		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_31		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_31		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_31		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_31		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_31		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_32		1		0.1247		0.1217										0.1232		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_32		1		0.1795		0.1217										0.1506		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_32		1		0.2038		0.1373										0.17055		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_32		1		0.2523		0.1425										0.1974		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_32		1		0.3085		0.1425										0.2255		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_32		1		0.3557		0.1425										0.2491		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_32		1		0.5047		0.1425										0.3236		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_32		1		0.6698		0.1425										0.40615		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_32		1		0.8128		0.1461										0.47945		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_32		1		0.9737		0.1461										0.5599		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_32		2		0.2596		0.1722		0.0793								0.1703666667		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_32		2		0.3219		0.1751		0.0834								0.1934666667		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_32		2		0.3737		0.1751		0.0834								0.2107333333		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_32		2		0.4277		0.1751		0.0834								0.2287333333		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_32		2		0.5703		0.1751		0.0834								0.2762666667		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_32		2		0.7294		0.1751		0.0834								0.3293		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_32		2		0.8776		0.183		0.0791								0.3799		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_32		2		1.0579		0.183		0.0791								0.44		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_32		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_32		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_32		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_32		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_32		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_32		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_32		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_32		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_32		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_32		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_32		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_33		1		0.1247		0.1217										0.1232		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_33		1		0.1795		0.1217										0.1506		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_33		1		0.2081		0.1403										0.1742		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_33		1		0.2577		0.1455										0.2016		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_33		1		0.3151		0.1455										0.2303		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_33		1		0.3633		0.1455										0.2544		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_33		1		0.5154		0.1455										0.33045		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_33		1		0.684		0.1455										0.41475		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_33		1		0.8301		0.1492										0.48965		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_33		1		0.9944		0.1492										0.5718		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_33		2		0.2652		0.1759		0.081								0.1740333333		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_33		2		0.3287		0.1788		0.0852								0.1975666667		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_33		2		0.3817		0.1788		0.0852								0.2152333333		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_33		2		0.4368		0.1788		0.0852								0.2336		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_33		2		0.5824		0.1788		0.0852								0.2821333333		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_33		2		0.745		0.1788		0.0852								0.3363333333		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_33		2		0.8963		0.1869		0.0807								0.3879666667		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_33		2		1.0804		0.1869		0.0807								0.4493333333		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_33		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_33		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_33		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_33		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_33		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_33		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_33		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_33		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_33		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_33		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_33		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_34		1		0.1247		0.1217										0.1232		Pack Full 2022 Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_34		1		0.1795		0.1217										0.1506		Pack Full 2022 Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_34		1		0.1995		0.1344										0.16695		Pack Full 2022 Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_34		1		0.2469		0.1395										0.1932		Pack Full 2022 Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_34		1		0.3019		0.1395										0.2207		Pack Full 2022 Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_34		1		0.3481		0.1395										0.2438		Pack Full 2022 Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_34		1		0.4939		0.1395										0.3167		Pack Full 2022 Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_34		1		0.6555		0.1395										0.3975		Pack Full 2022 Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_34		1		0.7955		0.143										0.46925		Pack Full 2022 Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_34		1		0.9529		0.143										0.54795		Pack Full 2022 Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_34		2		0.2541		0.1685		0.0776								0.1667333333		Pack Full 2022 Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_34		2		0.315		0.1714		0.0816								0.1893333333		Pack Full 2022 Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_34		2		0.3658		0.1714		0.0816								0.2062666667		Pack Full 2022 Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_34		2		0.4186		0.1714		0.0816								0.2238666667		Pack Full 2022 Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_34		2		0.5582		0.1714		0.0816								0.2704		Pack Full 2022 Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_34		2		0.7139		0.1714		0.0816								0.3223		Pack Full 2022 Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_34		2		0.8589		0.1791		0.0774								0.3718		Pack Full 2022 Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_34		2		1.0354		0.1791		0.0774								0.4306333333		Pack Full 2022 Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_34		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Full 2022 Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_34		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Full 2022 Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_34		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Full 2022 Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_34		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Full 2022 Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_34		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Full 2022 Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_34		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Full 2022 Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_34		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Full 2022 Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_34		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Full 2022 Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_34		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Full 2022 Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_34		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Full 2022 Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_34		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Full 2022 Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_35		1		0.1247		0.1217										0.1232		Pack Full 2022 Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_35		1		0.1795		0.1217										0.1506		Pack Full 2022 Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_35		1		0.2038		0.1373										0.17055		Pack Full 2022 Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_35		1		0.2523		0.1425										0.1974		Pack Full 2022 Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_35		1		0.3085		0.1425										0.2255		Pack Full 2022 Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_35		1		0.3557		0.1425										0.2491		Pack Full 2022 Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_35		1		0.5047		0.1425										0.3236		Pack Full 2022 Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_35		1		0.6698		0.1425										0.40615		Pack Full 2022 Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_35		1		0.8128		0.1461										0.47945		Pack Full 2022 Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_35		1		0.9737		0.1461										0.5599		Pack Full 2022 Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_35		2		0.2596		0.1722		0.0793								0.1703666667		Pack Full 2022 Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_35		2		0.3219		0.1751		0.0834								0.1934666667		Pack Full 2022 Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_35		2		0.3737		0.1751		0.0834								0.2107333333		Pack Full 2022 Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_35		2		0.4277		0.1751		0.0834								0.2287333333		Pack Full 2022 Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_35		2		0.5703		0.1751		0.0834								0.2762666667		Pack Full 2022 Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_35		2		0.7294		0.1751		0.0834								0.3293		Pack Full 2022 Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_35		2		0.8776		0.183		0.0791								0.3799		Pack Full 2022 Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_35		2		1.0579		0.183		0.0791								0.44		Pack Full 2022 Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_35		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Full 2022 Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_35		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Full 2022 Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_35		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Full 2022 Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_35		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Full 2022 Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_35		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Full 2022 Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_35		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Full 2022 Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_35		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Full 2022 Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_35		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Full 2022 Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_35		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Full 2022 Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_35		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Full 2022 Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_35		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Full 2022 Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_36		1		0.1247		0.1217										0.1232		Pack Full 2022 Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_36		1		0.1795		0.1217										0.1506		Pack Full 2022 Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_36		1		0.2081		0.1403										0.1742		Pack Full 2022 Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_36		1		0.2577		0.1455										0.2016		Pack Full 2022 Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_36		1		0.3151		0.1455										0.2303		Pack Full 2022 Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_36		1		0.3633		0.1455										0.2544		Pack Full 2022 Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_36		1		0.5154		0.1455										0.33045		Pack Full 2022 Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_36		1		0.684		0.1455										0.41475		Pack Full 2022 Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_36		1		0.8301		0.1492										0.48965		Pack Full 2022 Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_36		1		0.9944		0.1492										0.5718		Pack Full 2022 Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_36		2		0.2652		0.1759		0.081								0.1740333333		Pack Full 2022 Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_36		2		0.3287		0.1788		0.0852								0.1975666667		Pack Full 2022 Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_36		2		0.3817		0.1788		0.0852								0.2152333333		Pack Full 2022 Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_36		2		0.4368		0.1788		0.0852								0.2336		Pack Full 2022 Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_36		2		0.5824		0.1788		0.0852								0.2821333333		Pack Full 2022 Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_36		2		0.745		0.1788		0.0852								0.3363333333		Pack Full 2022 Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_36		2		0.8963		0.1869		0.0807								0.3879666667		Pack Full 2022 Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_36		2		1.0804		0.1869		0.0807								0.4493333333		Pack Full 2022 Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_36		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Full 2022 Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_36		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Full 2022 Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_36		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Full 2022 Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_36		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Full 2022 Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_36		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Full 2022 Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_36		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Full 2022 Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_36		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Full 2022 Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_36		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Full 2022 Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_36		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Full 2022 Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_36		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Full 2022 Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_36		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Full 2022 Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_37		1		0.1247		0.1217						0.0505		0.2012		0.1232		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_37		1		0.1795		0.1217						0.0767		0.1716		0.1506		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_37		1		0.2081		0.1403						0.1015		0.1572		0.1742		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_37		1		0.2577		0.1455						0.1255		0.1471		0.2016		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_37		1		0.3151		0.1455										0.2303		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_37		1		0.3633		0.1455										0.2544		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_37		1		0.5154		0.1455										0.33045		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_37		1		0.684		0.1455										0.41475		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_37		1		0.8301		0.1492										0.48965		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_37		1		0.9944		0.1492										0.5718		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_37		2		0.2652		0.1759		0.081								0.1740333333		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_37		2		0.3287		0.1788		0.0852								0.1975666667		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_37		2		0.3817		0.1788		0.0852								0.2152333333		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_37		2		0.4368		0.1788		0.0852								0.2336		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_37		2		0.5824		0.1788		0.0852								0.2821333333		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_37		2		0.745		0.1788		0.0852								0.3363333333		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_37		2		0.8963		0.1869		0.0807								0.3879666667		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_37		2		1.0804		0.1869		0.0807								0.4493333333		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_37		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_37		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_37		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_37		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_37		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_37		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_37		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_37		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_37		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_37		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_37		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_38		1		0.1247		0.1217						0.0515		0.2054		0.1232		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC)com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_38		1		0.1795		0.1217						0.0783		0.1752		0.1506		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC)com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_38		1		0.2125		0.1432						0.1036		0.1605		0.17785		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC)com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_38		1		0.263		0.1486						0.1281		0.1501		0.2058		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC)com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_38		1		0.3216		0.1486										0.2351		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC)com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_38		1		0.3708		0.1486										0.2597		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC)com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_38		1		0.5262		0.1486										0.3374		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC)com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_38		1		0.6983		0.1486										0.42345		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC)com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_38		1		0.8474		0.1523										0.49985		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC)com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_38		1		1.0151		0.1523										0.5837		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC)com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_38		2		0.2707		0.1795		0.0827								0.1776333333		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC)com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_38		2		0.3356		0.1826		0.0869								0.2017		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC)com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_38		2		0.3896		0.1826		0.0869								0.2197		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC)com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_38		2		0.4459		0.1826		0.0869								0.2384666667		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC)com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_38		2		0.5946		0.1826		0.0869								0.2880333333		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC)com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_38		2		0.7605		0.1826		0.0869								0.3433333333		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC)com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_38		2		0.9149		0.1908		0.0824								0.3960333333		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC)com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_38		2		1.1029		0.1908		0.0824								0.4587		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC)com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_38		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC)com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_38		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC)com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_38		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC)com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_38		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC)com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_38		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC)com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_38		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC)com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_38		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC)com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_38		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC)com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_38		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC)com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_38		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC)com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_38		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC)com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_39		1		0.1247		0.1217						0.0521		0.2075		0.1232		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_39		1		0.1795		0.1217						0.0791		0.177		0.1506		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_39		1		0.2146		0.1446						0.1046		0.1622		0.1796		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_39		1		0.2657		0.1501						0.1294		0.1517		0.2079		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_39		1		0.3249		0.1501										0.2375		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_39		1		0.3746		0.1501										0.26235		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_39		1		0.5315		0.1501										0.3408		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_39		1		0.7054		0.1501										0.42775		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_39		1		0.8561		0.1538										0.50495		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_39		1		1.0254		0.1538										0.5896		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_39		2		0.2734		0.1814		0.0836								0.1794666667		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_39		2		0.339		0.1844		0.0878								0.2037333333		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_39		2		0.3936		0.1844		0.0878								0.2219333333		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_39		2		0.4505		0.1844		0.0878								0.2409		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_39		2		0.6006		0.1844		0.0878								0.2909333333		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_39		2		0.7682		0.1844		0.0878								0.3468		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_39		2		0.9243		0.1928		0.0833								0.4001333333		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_39		2		1.1141		0.1928		0.0833								0.4634		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_39		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_39		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_39		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_39		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_39		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_39		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_39		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_39		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_39		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_39		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_39		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_40		1		0.1247		0.1217						0.0505		0.2012		0.1232		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_40		1		0.1795		0.1217						0.0767		0.1716		0.1506		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_40		1		0.2081		0.1403						0.1015		0.1572		0.1742		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_40		1		0.2577		0.1455						0.1255		0.1471		0.2016		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_40		1		0.3151		0.1455										0.2303		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_40		1		0.3633		0.1455										0.2544		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_40		1		0.5154		0.1455										0.33045		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_40		1		0.684		0.1455										0.41475		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_40		1		0.8301		0.1492										0.48965		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_40		1		0.9944		0.1492										0.5718		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_40		2		0.2652		0.1759		0.081								0.1740333333		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_40		2		0.3287		0.1788		0.0852								0.1975666667		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_40		2		0.3817		0.1788		0.0852								0.2152333333		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_40		2		0.4368		0.1788		0.0852								0.2336		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_40		2		0.5824		0.1788		0.0852								0.2821333333		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_40		2		0.745		0.1788		0.0852								0.3363333333		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_40		2		0.8963		0.1869		0.0807								0.3879666667		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_40		2		1.0804		0.1869		0.0807								0.4493333333		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_40		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_40		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_40		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_40		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_40		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_40		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_40		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_40		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_40		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_40		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_40		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_41		1		0.1247		0.1217						0.0515		0.2054		0.1232		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_41		1		0.1795		0.1217						0.0783		0.1752		0.1506		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_41		1		0.2125		0.1432						0.1036		0.1605		0.17785		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_41		1		0.263		0.1486						0.1281		0.1501		0.2058		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_41		1		0.3216		0.1486										0.2351		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_41		1		0.3708		0.1486										0.2597		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_41		1		0.5262		0.1486										0.3374		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_41		1		0.6983		0.1486										0.42345		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_41		1		0.8474		0.1523										0.49985		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_41		1		1.0151		0.1523										0.5837		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_41		2		0.2707		0.1795		0.0827								0.1776333333		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_41		2		0.3356		0.1826		0.0869								0.2017		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_41		2		0.3896		0.1826		0.0869								0.2197		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_41		2		0.4459		0.1826		0.0869								0.2384666667		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_41		2		0.5946		0.1826		0.0869								0.2880333333		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_41		2		0.7605		0.1826		0.0869								0.3433333333		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_41		2		0.9149		0.1908		0.0824								0.3960333333		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_41		2		1.1029		0.1908		0.0824								0.4587		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_41		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_41		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_41		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_41		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_41		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_41		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_41		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_41		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_41		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_41		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_41		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_42		1		0.1247		0.1217						0.0521		0.2075		0.1232		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_42		1		0.1795		0.1217						0.0791		0.177		0.1506		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_42		1		0.2146		0.1446						0.1046		0.1622		0.1796		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_42		1		0.2657		0.1501						0.1294		0.1517		0.2079		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_42		1		0.3249		0.1501										0.2375		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_42		1		0.3746		0.1501										0.26235		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_42		1		0.5315		0.1501										0.3408		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_42		1		0.7054		0.1501										0.42775		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_42		1		0.8561		0.1538										0.50495		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_42		1		1.0254		0.1538										0.5896		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_42		2		0.2734		0.1814		0.0836								0.1794666667		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_42		2		0.339		0.1844		0.0878								0.2037333333		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_42		2		0.3936		0.1844		0.0878								0.2219333333		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_42		2		0.4505		0.1844		0.0878								0.2409		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_42		2		0.6006		0.1844		0.0878								0.2909333333		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_42		2		0.7682		0.1844		0.0878								0.3468		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_42		2		0.9243		0.1928		0.0833								0.4001333333		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_42		2		1.1141		0.1928		0.0833								0.4634		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_42		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_42		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_42		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_42		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_42		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_42		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_42		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_42		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_42		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_42		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_42		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_43		1		0.1247		0.1217						0.0505		0.2012		0.1232		Pack Easy Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_43		1		0.1795		0.1217						0.0767		0.1716		0.1506		Pack Easy Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_43		1		0.2081		0.1403						0.1015		0.1572		0.1742		Pack Easy Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_43		1		0.2577		0.1455						0.1255		0.1471		0.2016		Pack Easy Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_43		1		0.3151		0.1455										0.2303		Pack Easy Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_43		1		0.3633		0.1455										0.2544		Pack Easy Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_43		1		0.5154		0.1455										0.33045		Pack Easy Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_43		1		0.684		0.1455										0.41475		Pack Easy Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_43		1		0.8301		0.1492										0.48965		Pack Easy Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_43		1		0.9944		0.1492										0.5718		Pack Easy Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_43		2		0.2652		0.1759		0.081								0.1740333333		Pack Easy Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_43		2		0.3287		0.1788		0.0852								0.1975666667		Pack Easy Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_43		2		0.3817		0.1788		0.0852								0.2152333333		Pack Easy Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_43		2		0.4368		0.1788		0.0852								0.2336		Pack Easy Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_43		2		0.5824		0.1788		0.0852								0.2821333333		Pack Easy Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_43		2		0.745		0.1788		0.0852								0.3363333333		Pack Easy Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_43		2		0.8963		0.1869		0.0807								0.3879666667		Pack Easy Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_43		2		1.0804		0.1869		0.0807								0.4493333333		Pack Easy Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_43		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Easy Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_43		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Easy Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_43		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Easy Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_43		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Easy Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_43		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Easy Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_43		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Easy Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_43		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Easy Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_43		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Easy Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_43		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Easy Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_43		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Easy Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_43		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Easy Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_44		1		0.1247		0.1217						0.0515		0.2054		0.1232		Pack Easy Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_44		1		0.1795		0.1217						0.0783		0.1752		0.1506		Pack Easy Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_44		1		0.2125		0.1432						0.1036		0.1605		0.17785		Pack Easy Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_44		1		0.263		0.1486						0.1281		0.1501		0.2058		Pack Easy Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_44		1		0.3216		0.1486										0.2351		Pack Easy Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_44		1		0.3708		0.1486										0.2597		Pack Easy Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_44		1		0.5262		0.1486										0.3374		Pack Easy Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_44		1		0.6983		0.1486										0.42345		Pack Easy Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_44		1		0.8474		0.1523										0.49985		Pack Easy Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_44		1		1.0151		0.1523										0.5837		Pack Easy Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_44		2		0.2707		0.1795		0.0827								0.1776333333		Pack Easy Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_44		2		0.3356		0.1826		0.0869								0.2017		Pack Easy Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_44		2		0.3896		0.1826		0.0869								0.2197		Pack Easy Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_44		2		0.4459		0.1826		0.0869								0.2384666667		Pack Easy Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_44		2		0.5946		0.1826		0.0869								0.2880333333		Pack Easy Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_44		2		0.7605		0.1826		0.0869								0.3433333333		Pack Easy Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_44		2		0.9149		0.1908		0.0824								0.3960333333		Pack Easy Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_44		2		1.1029		0.1908		0.0824								0.4587		Pack Easy Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_44		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Easy Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_44		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Easy Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_44		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Easy Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_44		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Easy Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_44		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Easy Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_44		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Easy Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_44		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Easy Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_44		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Easy Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_44		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Easy Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_44		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Easy Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_44		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Easy Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_45		1		0.1247		0.1217						0.0521		0.2075		0.1232		Pack Easy Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_45		1		0.1795		0.1217						0.0791		0.177		0.1506		Pack Easy Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_45		1		0.2146		0.1446						0.1046		0.1622		0.1796		Pack Easy Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_45		1		0.2657		0.1501						0.1294		0.1517		0.2079		Pack Easy Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_45		1		0.3249		0.1501										0.2375		Pack Easy Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_45		1		0.3746		0.1501										0.26235		Pack Easy Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_45		1		0.5315		0.1501										0.3408		Pack Easy Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_45		1		0.7054		0.1501										0.42775		Pack Easy Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_45		1		0.8561		0.1538										0.50495		Pack Easy Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_45		1		1.0254		0.1538										0.5896		Pack Easy Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_45		2		0.2734		0.1814		0.0836								0.1794666667		Pack Easy Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_45		2		0.339		0.1844		0.0878								0.2037333333		Pack Easy Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_45		2		0.3936		0.1844		0.0878								0.2219333333		Pack Easy Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_45		2		0.4505		0.1844		0.0878								0.2409		Pack Easy Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_45		2		0.6006		0.1844		0.0878								0.2909333333		Pack Easy Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_45		2		0.7682		0.1844		0.0878								0.3468		Pack Easy Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_45		2		0.9243		0.1928		0.0833								0.4001333333		Pack Easy Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_45		2		1.1141		0.1928		0.0833								0.4634		Pack Easy Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_45		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Easy Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_45		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Easy Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_45		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Easy Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_45		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Easy Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_45		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Easy Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_45		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Easy Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_45		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Easy Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_45		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Easy Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_45		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Easy Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_45		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Easy Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_45		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Easy Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_46		1		0.1247		0.1217										0.1232		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_46		1		0.1795		0.1217										0.1506		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_46		1		0.2081		0.1403										0.1742		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_46		1		0.2577		0.1455										0.2016		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_46		1		0.3151		0.1455										0.2303		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_46		1		0.3633		0.1455										0.2544		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_46		1		0.5154		0.1455										0.33045		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_46		1		0.684		0.1455										0.41475		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_46		1		0.8301		0.1492										0.48965		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_46		1		0.9944		0.1492										0.5718		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_46		2		0.2652		0.1759		0.081								0.1740333333		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_46		2		0.3287		0.1788		0.0852								0.1975666667		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_46		2		0.3817		0.1788		0.0852								0.2152333333		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_46		2		0.4368		0.1788		0.0852								0.2336		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_46		2		0.5824		0.1788		0.0852								0.2821333333		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_46		2		0.745		0.1788		0.0852								0.3363333333		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_46		2		0.8963		0.1869		0.0807								0.3879666667		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_46		2		1.0804		0.1869		0.0807								0.4493333333		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_46		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_46		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_46		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_46		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_46		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_46		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_46		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_46		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_46		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_46		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_46		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_47		1		0.1247		0.1217										0.1232		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_47		1		0.1795		0.1217										0.1506		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_47		1		0.2125		0.1432										0.17785		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_47		1		0.263		0.1486										0.2058		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_47		1		0.3216		0.1486										0.2351		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_47		1		0.3708		0.1486										0.2597		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_47		1		0.5262		0.1486										0.3374		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_47		1		0.6983		0.1486										0.42345		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_47		1		0.8474		0.1523										0.49985		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_47		1		1.0151		0.1523										0.5837		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_47		2		0.2707		0.1795		0.0827								0.1776333333		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_47		2		0.3356		0.1826		0.0869								0.2017		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_47		2		0.3896		0.1826		0.0869								0.2197		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_47		2		0.4459		0.1826		0.0869								0.2384666667		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_47		2		0.5946		0.1826		0.0869								0.2880333333		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_47		2		0.7605		0.1826		0.0869								0.3433333333		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_47		2		0.9149		0.1908		0.0824								0.3960333333		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_47		2		1.1029		0.1908		0.0824								0.4587		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_47		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_47		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_47		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_47		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_47		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_47		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_47		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_47		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_47		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_47		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_47		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_48		1		0.1247		0.1217										0.1232		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_48		1		0.1795		0.1217										0.1506		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_48		1		0.2146		0.1446										0.1796		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_48		1		0.2657		0.1501										0.2079		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_48		1		0.3249		0.1501										0.2375		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_48		1		0.3746		0.1501										0.26235		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_48		1		0.5315		0.1501										0.3408		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_48		1		0.7054		0.1501										0.42775		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_48		1		0.8561		0.1538										0.50495		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_48		1		1.0254		0.1538										0.5896		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_48		2		0.2734		0.1814		0.0836								0.1794666667		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_48		2		0.339		0.1844		0.0878								0.2037333333		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_48		2		0.3936		0.1844		0.0878								0.2219333333		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_48		2		0.4505		0.1844		0.0878								0.2409		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_48		2		0.6006		0.1844		0.0878								0.2909333333		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_48		2		0.7682		0.1844		0.0878								0.3468		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_48		2		0.9243		0.1928		0.0833								0.4001333333		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_48		2		1.1141		0.1928		0.0833								0.4634		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_48		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_48		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_48		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_48		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_48		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_48		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_48		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_48		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_48		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_48		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_48		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_49		1		0.1247		0.1217										0.1232		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_49		1		0.1795		0.1217										0.1506		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_49		1		0.2081		0.1403										0.1742		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_49		1		0.2577		0.1455										0.2016		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_49		1		0.3151		0.1455										0.2303		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_49		1		0.3633		0.1455										0.2544		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_49		1		0.5154		0.1455										0.33045		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_49		1		0.684		0.1455										0.41475		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_49		1		0.8301		0.1492										0.48965		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_49		1		0.9944		0.1492										0.5718		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_49		2		0.2652		0.1759		0.081								0.1740333333		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_49		2		0.3287		0.1788		0.0852								0.1975666667		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_49		2		0.3817		0.1788		0.0852								0.2152333333		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_49		2		0.4368		0.1788		0.0852								0.2336		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_49		2		0.5824		0.1788		0.0852								0.2821333333		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_49		2		0.745		0.1788		0.0852								0.3363333333		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_49		2		0.8963		0.1869		0.0807								0.3879666667		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_49		2		1.0804		0.1869		0.0807								0.4493333333		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_49		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_49		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_49		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_49		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_49		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_49		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_49		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_49		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_49		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_49		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_49		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_50		1		0.1247		0.1217										0.1232		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_50		1		0.1795		0.1217										0.1506		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_50		1		0.2125		0.1432										0.17785		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_50		1		0.263		0.1486										0.2058		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_50		1		0.3216		0.1486										0.2351		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_50		1		0.3708		0.1486										0.2597		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_50		1		0.5262		0.1486										0.3374		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_50		1		0.6983		0.1486										0.42345		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_50		1		0.8474		0.1523										0.49985		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_50		1		1.0151		0.1523										0.5837		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_50		2		0.2707		0.1795		0.0827								0.1776333333		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_50		2		0.3356		0.1826		0.0869								0.2017		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_50		2		0.3896		0.1826		0.0869								0.2197		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_50		2		0.4459		0.1826		0.0869								0.2384666667		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_50		2		0.5946		0.1826		0.0869								0.2880333333		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_50		2		0.7605		0.1826		0.0869								0.3433333333		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_50		2		0.9149		0.1908		0.0824								0.3960333333		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_50		2		1.1029		0.1908		0.0824								0.4587		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_50		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_50		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_50		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_50		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_50		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_50		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_50		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_50		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_50		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_50		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_50		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_51		1		0.1247		0.1217										0.1232		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_51		1		0.1795		0.1217										0.1506		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_51		1		0.2146		0.1446										0.1796		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_51		1		0.2657		0.1501										0.2079		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_51		1		0.3249		0.1501										0.2375		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_51		1		0.3746		0.1501										0.26235		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_51		1		0.5315		0.1501										0.3408		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_51		1		0.7054		0.1501										0.42775		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_51		1		0.8561		0.1538										0.50495		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_51		1		1.0254		0.1538										0.5896		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_51		2		0.2734		0.1814		0.0836								0.1794666667		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_51		2		0.339		0.1844		0.0878								0.2037333333		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_51		2		0.3936		0.1844		0.0878								0.2219333333		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_51		2		0.4505		0.1844		0.0878								0.2409		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_51		2		0.6006		0.1844		0.0878								0.2909333333		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_51		2		0.7682		0.1844		0.0878								0.3468		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_51		2		0.9243		0.1928		0.0833								0.4001333333		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_51		2		1.1141		0.1928		0.0833								0.4634		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_51		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_51		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_51		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_51		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_51		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_51		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_51		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_51		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_51		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_51		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_51		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_52		1		0.1247		0.1217										0.1232		Pack Easy Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_52		1		0.1795		0.1217										0.1506		Pack Easy Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_52		1		0.2081		0.1403										0.1742		Pack Easy Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_52		1		0.2577		0.1455										0.2016		Pack Easy Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_52		1		0.3151		0.1455										0.2303		Pack Easy Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_52		1		0.3633		0.1455										0.2544		Pack Easy Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_52		1		0.5154		0.1455										0.33045		Pack Easy Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_52		1		0.684		0.1455										0.41475		Pack Easy Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_52		1		0.8301		0.1492										0.48965		Pack Easy Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_52		1		0.9944		0.1492										0.5718		Pack Easy Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_52		2		0.2652		0.1759		0.081								0.1740333333		Pack Easy Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_52		2		0.3287		0.1788		0.0852								0.1975666667		Pack Easy Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_52		2		0.3817		0.1788		0.0852								0.2152333333		Pack Easy Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_52		2		0.4368		0.1788		0.0852								0.2336		Pack Easy Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_52		2		0.5824		0.1788		0.0852								0.2821333333		Pack Easy Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_52		2		0.745		0.1788		0.0852								0.3363333333		Pack Easy Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_52		2		0.8963		0.1869		0.0807								0.3879666667		Pack Easy Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_52		2		1.0804		0.1869		0.0807								0.4493333333		Pack Easy Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_52		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Easy Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_52		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Easy Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_52		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Easy Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_52		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Easy Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_52		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Easy Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_52		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Easy Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_52		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Easy Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_52		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Easy Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_52		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Easy Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_52		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Easy Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_52		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Easy Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_53		1		0.1247		0.1217										0.1232		Pack Easy Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_53		1		0.1795		0.1217										0.1506		Pack Easy Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_53		1		0.2125		0.1432										0.17785		Pack Easy Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_53		1		0.263		0.1486										0.2058		Pack Easy Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_53		1		0.3216		0.1486										0.2351		Pack Easy Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_53		1		0.3708		0.1486										0.2597		Pack Easy Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_53		1		0.5262		0.1486										0.3374		Pack Easy Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_53		1		0.6983		0.1486										0.42345		Pack Easy Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_53		1		0.8474		0.1523										0.49985		Pack Easy Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_53		1		1.0151		0.1523										0.5837		Pack Easy Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_53		2		0.2707		0.1795		0.0827								0.1776333333		Pack Easy Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_53		2		0.3356		0.1826		0.0869								0.2017		Pack Easy Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_53		2		0.3896		0.1826		0.0869								0.2197		Pack Easy Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_53		2		0.4459		0.1826		0.0869								0.2384666667		Pack Easy Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_53		2		0.5946		0.1826		0.0869								0.2880333333		Pack Easy Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_53		2		0.7605		0.1826		0.0869								0.3433333333		Pack Easy Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_53		2		0.9149		0.1908		0.0824								0.3960333333		Pack Easy Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_53		2		1.1029		0.1908		0.0824								0.4587		Pack Easy Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_53		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Easy Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_53		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Easy Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_53		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Easy Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_53		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Easy Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_53		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Easy Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_53		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Easy Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_53		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Easy Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_53		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Easy Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_53		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Easy Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_53		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Easy Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_53		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Easy Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_54		1		0.1247		0.1217										0.1232		Pack Easy Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_54		1		0.1795		0.1217										0.1506		Pack Easy Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_54		1		0.2146		0.1446										0.1796		Pack Easy Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_54		1		0.2657		0.1501										0.2079		Pack Easy Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_54		1		0.3249		0.1501										0.2375		Pack Easy Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_54		1		0.3746		0.1501										0.26235		Pack Easy Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_54		1		0.5315		0.1501										0.3408		Pack Easy Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_54		1		0.7054		0.1501										0.42775		Pack Easy Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_54		1		0.8561		0.1538										0.50495		Pack Easy Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_54		1		1.0254		0.1538										0.5896		Pack Easy Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_54		2		0.2734		0.1814		0.0836								0.1794666667		Pack Easy Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_54		2		0.339		0.1844		0.0878								0.2037333333		Pack Easy Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_54		2		0.3936		0.1844		0.0878								0.2219333333		Pack Easy Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_54		2		0.4505		0.1844		0.0878								0.2409		Pack Easy Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_54		2		0.6006		0.1844		0.0878								0.2909333333		Pack Easy Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_54		2		0.7682		0.1844		0.0878								0.3468		Pack Easy Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_54		2		0.9243		0.1928		0.0833								0.4001333333		Pack Easy Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_54		2		1.1141		0.1928		0.0833								0.4634		Pack Easy Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_54		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Pack Easy Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_54		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Pack Easy Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_54		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Pack Easy Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_54		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Pack Easy Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_54		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Pack Easy Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_54		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Pack Easy Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_54		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Pack Easy Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_54		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Pack Easy Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_54		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Pack Easy Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_54		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Pack Easy Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_54		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Pack Easy Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_55		1										0.0521		0.2075				Gás e Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%) , a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_55		1										0.0791		0.177				Gás e Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%) , a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_55		1		0.2146		0.1446						0.1046		0.1622		0.1796		Gás e Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%) , a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_55		1		0.2657		0.1501						0.1294		0.1517		0.2079		Gás e Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%) , a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_55		1		0.3249		0.1501										0.2375		Gás e Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%) , a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_55		1		0.3746		0.1501										0.26235		Gás e Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%) , a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_55		1		0.5315		0.1501										0.3408		Gás e Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%) , a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_55		1		0.7054		0.1501										0.42775		Gás e Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%) , a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_55		1		0.8561		0.1538										0.50495		Gás e Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%) , a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_55		1		1.0254		0.1538										0.5896		Gás e Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%) , a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_55		2		0.2734		0.1814		0.0836								0.1794666667		Gás e Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%) , a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_55		2		0.339		0.1844		0.0878								0.2037333333		Gás e Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%) , a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_55		2		0.3936		0.1844		0.0878								0.2219333333		Gás e Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%) , a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_55		2		0.4505		0.1844		0.0878								0.2409		Gás e Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%) , a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_55		2		0.6006		0.1844		0.0878								0.2909333333		Gás e Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%) , a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_55		2		0.7682		0.1844		0.0878								0.3468		Gás e Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%) , a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_55		2		0.9243		0.1928		0.0833								0.4001333333		Gás e Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%) , a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_55		2		1.1141		0.1928		0.0833								0.4634		Gás e Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%) , a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_56		1										0.05		0.1991				Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Tomada Casa EDP DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		243.09		299		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Tomada Casa EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Tomada Casa EDP com um custo total de 299€ (c/IVA)		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_56		1										0.0759		0.1699				Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Tomada Casa EDP DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		243.09		299		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Tomada Casa EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Tomada Casa EDP com um custo total de 299€ (c/IVA)		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_56		1										0.1004		0.1556				Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Tomada Casa EDP DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		243.09		299		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Tomada Casa EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Tomada Casa EDP com um custo total de 299€ (c/IVA)		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_56		1										0.1242		0.1455				Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Tomada Casa EDP DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		243.09		299		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Tomada Casa EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Tomada Casa EDP com um custo total de 299€ (c/IVA)		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_56		2		0.2707		0.1795		0.0675								0.1725666667		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Tomada Casa EDP DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		243.09		299		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Tomada Casa EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Tomada Casa EDP com um custo total de 299€ (c/IVA)		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_56		2		0.3356		0.1826		0.071								0.1964		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Tomada Casa EDP DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		243.09		299		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Tomada Casa EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Tomada Casa EDP com um custo total de 299€ (c/IVA)		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_56		2		0.3896		0.1826		0.071								0.2144		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Tomada Casa EDP DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		243.09		299		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Tomada Casa EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Tomada Casa EDP com um custo total de 299€ (c/IVA)		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_56		2		0.4459		0.1826		0.071								0.2331666667		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Tomada Casa EDP DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		243.09		299		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Tomada Casa EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Tomada Casa EDP com um custo total de 299€ (c/IVA)		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_56		2		0.5946		0.1826		0.071								0.2827333333		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Tomada Casa EDP DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		243.09		299		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Tomada Casa EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Tomada Casa EDP com um custo total de 299€ (c/IVA)		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_56		2		0.7605		0.1826		0.071								0.3380333333		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Tomada Casa EDP DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		243.09		299		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Tomada Casa EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Tomada Casa EDP com um custo total de 299€ (c/IVA)		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_56		2		0.9149		0.1908		0.0673								0.391		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Tomada Casa EDP DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		243.09		299		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Tomada Casa EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Tomada Casa EDP com um custo total de 299€ (c/IVA)		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_56		2		1.1029		0.1908		0.0673								0.4536666667		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Tomada Casa EDP DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		243.09		299		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Tomada Casa EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Tomada Casa EDP com um custo total de 299€ (c/IVA)		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_56		3		1.2818		0.2647		0.1643		0.0989						0.452425		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Tomada Casa EDP DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		243.09		299		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Tomada Casa EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Tomada Casa EDP com um custo total de 299€ (c/IVA)		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_56		3		1.5962		0.2647		0.1643		0.0989						0.531025		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Tomada Casa EDP DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		243.09		299		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Tomada Casa EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Tomada Casa EDP com um custo total de 299€ (c/IVA)		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_56		3		1.9209		0.2647		0.1643		0.0989						0.6122		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Tomada Casa EDP DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		243.09		299		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Tomada Casa EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Tomada Casa EDP com um custo total de 299€ (c/IVA)		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_57		1										0.05		0.1991				Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		214.63		264		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP a partir de 22€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_57		1										0.0759		0.1699				Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		214.63		264		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP a partir de 22€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_57		1										0.1004		0.1556				Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		214.63		264		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP a partir de 22€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_57		1										0.1242		0.1455				Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		214.63		264		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP a partir de 22€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_57		2		0.2707		0.1795		0.0675								0.1725666667		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		214.63		264		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP a partir de 22€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_57		2		0.3356		0.1826		0.071								0.1964		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		214.63		264		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP a partir de 22€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_57		2		0.3896		0.1826		0.071								0.2144		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		214.63		264		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP a partir de 22€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_57		2		0.4459		0.1826		0.071								0.2331666667		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		214.63		264		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP a partir de 22€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_57		2		0.5946		0.1826		0.071								0.2827333333		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		214.63		264		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP a partir de 22€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_57		2		0.7605		0.1826		0.071								0.3380333333		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		214.63		264		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP a partir de 22€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_57		2		0.9149		0.1908		0.0673								0.391		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		214.63		264		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP a partir de 22€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_57		2		1.1029		0.1908		0.0673								0.4536666667		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		214.63		264		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP a partir de 22€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_57		3		1.2818		0.2647		0.1643		0.0989						0.452425		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		214.63		264		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP a partir de 22€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_57		3		1.5962		0.2647		0.1643		0.0989						0.531025		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		214.63		264		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP a partir de 22€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_57		3		1.9209		0.2647		0.1643		0.0989						0.6122		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		214.63		264		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP a partir de 22€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_58		1										0.05		0.1991				Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger Condomínio DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		175.61		216		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento Condomínio EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP para Condomínios a partir de 18€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_58		1										0.0759		0.1699				Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger Condomínio DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		175.61		216		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento Condomínio EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP para Condomínios a partir de 18€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_58		1										0.1004		0.1556				Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger Condomínio DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		175.61		216		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento Condomínio EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP para Condomínios a partir de 18€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_58		1										0.1242		0.1455				Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger Condomínio DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		175.61		216		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento Condomínio EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP para Condomínios a partir de 18€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_58		2		0.2707		0.1795		0.0675								0.1725666667		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger Condomínio DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		175.61		216		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento Condomínio EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP para Condomínios a partir de 18€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_58		2		0.3356		0.1826		0.071								0.1964		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger Condomínio DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		175.61		216		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento Condomínio EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP para Condomínios a partir de 18€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_58		2		0.3896		0.1826		0.071								0.2144		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger Condomínio DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		175.61		216		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento Condomínio EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP para Condomínios a partir de 18€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_58		2		0.4459		0.1826		0.071								0.2331666667		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger Condomínio DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		175.61		216		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento Condomínio EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP para Condomínios a partir de 18€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_58		2		0.5946		0.1826		0.071								0.2827333333		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger Condomínio DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		175.61		216		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento Condomínio EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP para Condomínios a partir de 18€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_58		2		0.7605		0.1826		0.071								0.3380333333		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger Condomínio DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		175.61		216		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento Condomínio EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP para Condomínios a partir de 18€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_58		2		0.9149		0.1908		0.0673								0.391		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger Condomínio DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		175.61		216		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento Condomínio EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP para Condomínios a partir de 18€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_58		2		1.1029		0.1908		0.0673								0.4536666667		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger Condomínio DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		175.61		216		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento Condomínio EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP para Condomínios a partir de 18€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_58		3		1.2818		0.2647		0.1643		0.0989						0.452425		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger Condomínio DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		175.61		216		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento Condomínio EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP para Condomínios a partir de 18€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_58		3		1.5962		0.2647		0.1643		0.0989						0.531025		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger Condomínio DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		175.61		216		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento Condomínio EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP para Condomínios a partir de 18€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_58		3		1.9209		0.2647		0.1643		0.0989						0.6122		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger Condomínio DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		175.61		216		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento Condomínio EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP para Condomínios a partir de 18€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_59		1										0.05		0.1991				Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde VE20 DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente com veiculo elétrico		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_59		1										0.0759		0.1699				Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde VE20 DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente com veiculo elétrico		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_59		1										0.1004		0.1556				Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde VE20 DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente com veiculo elétrico		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_59		1										0.1242		0.1455				Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde VE20 DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente com veiculo elétrico		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_59		2		0.2707		0.1795		0.076								0.1754		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde VE20 DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente com veiculo elétrico		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_59		2		0.3356		0.1826		0.0798								0.1993333333		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde VE20 DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente com veiculo elétrico		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_59		2		0.3896		0.1826		0.0798								0.2173333333		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde VE20 DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente com veiculo elétrico		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_59		2		0.4459		0.1826		0.0798								0.2361		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde VE20 DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente com veiculo elétrico		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_59		2		0.5946		0.1826		0.0798								0.2856666667		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde VE20 DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente com veiculo elétrico		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_59		2		0.7605		0.1826		0.0798								0.3409666667		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde VE20 DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente com veiculo elétrico		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_59		2		0.9149		0.1908		0.0757								0.3938		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde VE20 DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente com veiculo elétrico		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_59		2		1.1029		0.1908		0.0757								0.4564666667		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde VE20 DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente com veiculo elétrico		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_59		3		1.2818		0.2647		0.1643		0.1112						0.4555		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde VE20 DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente com veiculo elétrico		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_59		3		1.5962		0.2647		0.1643		0.1112						0.5341		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde VE20 DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente com veiculo elétrico		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_59		3		1.9209		0.2647		0.1643		0.1112						0.615275		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde VE20 DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente com veiculo elétrico		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_60		1										0.0489		0.1949				Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_60		1										0.0743		0.1663				Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_60		1		0.1908		0.1286						0.0983		0.1523		0.1597		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_60		1		0.2362		0.1334						0.1216		0.1425		0.1848		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_60		1		0.2888		0.1334										0.2111		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_60		1		0.333		0.1334										0.2332		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_60		1		0.4725		0.1334										0.30295		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_60		1		0.627		0.1334										0.3802		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_60		1		0.7609		0.1368										0.44885		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_60		1		0.9115		0.1368										0.52415		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_60		2		0.2431		0.1612		0.0743								0.1595333333		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_60		2		0.3013		0.1639		0.0781								0.1811		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_60		2		0.3499		0.1639		0.0781								0.1973		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_60		2		0.4004		0.1639		0.0781								0.2141333333		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_60		2		0.5339		0.1639		0.0781								0.2586333333		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_60		2		0.6829		0.1639		0.0781								0.3083		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_60		2		0.8216		0.1713		0.074								0.3556333333		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_60		2		0.9904		0.1713		0.074								0.4119		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_61		1										0.0489		0.1949				Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_61		1										0.0743		0.1663				Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_61		1		0.1908		0.1286						0.0983		0.1523		0.1597		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_61		1		0.2362		0.1334						0.1216		0.1425		0.1848		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_61		1		0.2888		0.1334										0.2111		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_61		1		0.333		0.1334										0.2332		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_61		1		0.4725		0.1334										0.30295		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_61		1		0.627		0.1334										0.3802		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_61		1		0.7609		0.1368										0.44885		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_61		1		0.9115		0.1368										0.52415		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_61		2		0.2431		0.1612		0.0743								0.1595333333		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_61		2		0.3013		0.1639		0.0781								0.1811		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_61		2		0.3499		0.1639		0.0781								0.1973		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_61		2		0.4004		0.1639		0.0781								0.2141333333		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_61		2		0.5339		0.1639		0.0781								0.2586333333		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_61		2		0.6829		0.1639		0.0781								0.3083		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_61		2		0.8216		0.1713		0.074								0.3556333333		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_61		2		0.9904		0.1713		0.074								0.4119		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_62		1										0.0515		0.2054				Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_62		1										0.0783		0.1752				Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_62		1		0.2125		0.1432						0.1036		0.1605		0.17785		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_62		1		0.263		0.1486						0.1281		0.1501		0.2058		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_62		1		0.3216		0.1486										0.2351		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_62		1		0.3708		0.1486										0.2597		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_62		1		0.5262		0.1486										0.3374		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_62		1		0.6983		0.1486										0.42345		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_62		1		0.8474		0.1523										0.49985		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_62		1		1.0151		0.1523										0.5837		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_62		2		0.2707		0.1795		0.0827								0.1776333333		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_62		2		0.3356		0.1826		0.0869								0.2017		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_62		2		0.3896		0.1826		0.0869								0.2197		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_62		2		0.4459		0.1826		0.0869								0.2384666667		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_62		2		0.5946		0.1826		0.0869								0.2880333333		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_62		2		0.7605		0.1826		0.0869								0.3433333333		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_62		2		0.9149		0.1908		0.0824								0.3960333333		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_62		2		1.1029		0.1908		0.0824								0.4587		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_63		1										0.0484		0.1928				Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_63		1										0.0735		0.1645				Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_63		1		0.1995		0.1344						0.0972		0.1507		0.16695		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_63		1		0.2469		0.1395						0.1202		0.1409		0.1932		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_63		1		0.3019		0.1395										0.2207		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_63		1		0.3481		0.1395										0.2438		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_63		1		0.4939		0.1395										0.3167		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_63		1		0.6555		0.1395										0.3975		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_63		1		0.7955		0.143										0.46925		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_63		1		0.9529		0.143										0.54795		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_63		2		0.2541		0.1685		0.0776								0.1667333333		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_63		2		0.315		0.1714		0.0816								0.1893333333		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_63		2		0.3658		0.1714		0.0816								0.2062666667		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_63		2		0.4186		0.1714		0.0816								0.2238666667		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_63		2		0.5582		0.1714		0.0816								0.2704		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_63		2		0.7139		0.1714		0.0816								0.3223		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_63		2		0.8589		0.1791		0.0774								0.3718		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_63		2		1.0354		0.1791		0.0774								0.4306333333		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_64		1										0.0484		0.1928				Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_64		1										0.0735		0.1645				Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_64		1		0.1995		0.1344						0.0972		0.1507		0.16695		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_64		1		0.2469		0.1395						0.1202		0.1409		0.1932		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_64		1		0.3019		0.1395										0.2207		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_64		1		0.3481		0.1395										0.2438		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_64		1		0.4939		0.1395										0.3167		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_64		1		0.6555		0.1395										0.3975		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_64		1		0.7955		0.143										0.46925		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_64		1		0.9529		0.143										0.54795		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_64		2		0.2541		0.1685		0.0776								0.1667333333		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_64		2		0.315		0.1714		0.0816								0.1893333333		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_64		2		0.3658		0.1714		0.0816								0.2062666667		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_64		2		0.4186		0.1714		0.0816								0.2238666667		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_64		2		0.5582		0.1714		0.0816								0.2704		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_64		2		0.7139		0.1714		0.0816								0.3223		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_64		2		0.8589		0.1791		0.0774								0.3718		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_64		2		1.0354		0.1791		0.0774								0.4306333333		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_65		1										0.0484		0.1928				Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_65		1										0.0735		0.1645				Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_65		1		0.1995		0.1344						0.0972		0.1507		0.16695		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_65		1		0.2469		0.1395						0.1202		0.1409		0.1932		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_65		1		0.3019		0.1395										0.2207		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_65		1		0.3481		0.1395										0.2438		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_65		1		0.4939		0.1395										0.3167		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_65		1		0.6555		0.1395										0.3975		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_65		1		0.7955		0.143										0.46925		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_65		1		0.9529		0.143										0.54795		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_65		2		0.2541		0.1685		0.0776								0.1667333333		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_65		2		0.315		0.1714		0.0816								0.1893333333		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_65		2		0.3658		0.1714		0.0816								0.2062666667		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_65		2		0.4186		0.1714		0.0816								0.2238666667		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_65		2		0.5582		0.1714		0.0816								0.2704		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_65		2		0.7139		0.1714		0.0816								0.3223		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_65		2		0.8589		0.1791		0.0774								0.3718		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_65		2		1.0354		0.1791		0.0774								0.4306333333		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_66		1										0.0473		0.1886				Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_66		1										0.0719		0.1609				Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_66		1		0.1951		0.1315						0.0951		0.1474		0.1633		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_66		1		0.2416		0.1364						0.1176		0.1379		0.189		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_66		1		0.2954		0.1364										0.2159		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_66		1		0.3406		0.1364										0.2385		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_66		1		0.4832		0.1364										0.3098		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_66		1		0.6413		0.1364										0.38885		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_66		1		0.7782		0.1399										0.45905		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_66		1		0.9322		0.1399										0.53605		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_66		2		0.2486		0.1649		0.076								0.1631666667		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_66		2		0.3082		0.1677		0.0798								0.1852333333		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_66		2		0.3578		0.1677		0.0798								0.2017666667		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_66		2		0.4095		0.1677		0.0798								0.219		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_66		2		0.546		0.1677		0.0798								0.2645		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_66		2		0.6984		0.1677		0.0798								0.3153		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_66		2		0.8402		0.1752		0.0757								0.3637		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_66		2		1.0129		0.1752		0.0757								0.4212666667		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_67		1										0.0473		0.1886				Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_67		1										0.0719		0.1609				Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_67		1		0.1951		0.1315						0.0951		0.1474		0.1633		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_67		1		0.2416		0.1364						0.1176		0.1379		0.189		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_67		1		0.2954		0.1364										0.2159		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_67		1		0.3406		0.1364										0.2385		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_67		1		0.4832		0.1364										0.3098		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_67		1		0.6413		0.1364										0.38885		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_67		1		0.7782		0.1399										0.45905		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_67		1		0.9322		0.1399										0.53605		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_67		2		0.2486		0.1649		0.076								0.1631666667		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_67		2		0.3082		0.1677		0.0798								0.1852333333		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_67		2		0.3578		0.1677		0.0798								0.2017666667		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_67		2		0.4095		0.1677		0.0798								0.219		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_67		2		0.546		0.1677		0.0798								0.2645		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_67		2		0.6984		0.1677		0.0798								0.3153		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_67		2		0.8402		0.1752		0.0757								0.3637		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_67		2		1.0129		0.1752		0.0757								0.4212666667		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_68		1										0.0473		0.1886				Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_68		1										0.0719		0.1609				Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_68		1		0.1951		0.1315						0.0951		0.1474		0.1633		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_68		1		0.2416		0.1364						0.1176		0.1379		0.189		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_68		1		0.2954		0.1364										0.2159		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_68		1		0.3406		0.1364										0.2385		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_68		1		0.4832		0.1364										0.3098		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_68		1		0.6413		0.1364										0.38885		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_68		1		0.7782		0.1399										0.45905		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_68		1		0.9322		0.1399										0.53605		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_68		2		0.2486		0.1649		0.076								0.1631666667		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_68		2		0.3082		0.1677		0.0798								0.1852333333		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_68		2		0.3578		0.1677		0.0798								0.2017666667		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_68		2		0.4095		0.1677		0.0798								0.219		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_68		2		0.546		0.1677		0.0798								0.2645		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_68		2		0.6984		0.1677		0.0798								0.3153		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_68		2		0.8402		0.1752		0.0757								0.3637		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_68		2		1.0129		0.1752		0.0757								0.4212666667		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_69		1										0.0494		0.197				Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_69		1										0.0751		0.1681				Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_69		1		0.2038		0.1373						0.0994		0.154		0.17055		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_69		1		0.2523		0.1425						0.1229		0.144		0.1974		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_69		1		0.3085		0.1425										0.2255		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_69		1		0.3557		0.1425										0.2491		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_69		1		0.5047		0.1425										0.3236		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_69		1		0.6698		0.1425										0.40615		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_69		1		0.8128		0.1461										0.47945		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_69		1		0.9737		0.1461										0.5599		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_69		2		0.2596		0.1722		0.0793								0.1703666667		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_69		2		0.3219		0.1751		0.0834								0.1934666667		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_69		2		0.3737		0.1751		0.0834								0.2107333333		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_69		2		0.4277		0.1751		0.0834								0.2287333333		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_69		2		0.5703		0.1751		0.0834								0.2762666667		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_69		2		0.7294		0.1751		0.0834								0.3293		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_69		2		0.8776		0.183		0.0791								0.3799		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_69		2		1.0579		0.183		0.0791								0.44		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_70		1										0.0494		0.197				Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_70		1										0.0751		0.1681				Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_70		1		0.2038		0.1373						0.0994		0.154		0.17055		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_70		1		0.2523		0.1425						0.1229		0.144		0.1974		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_70		1		0.3085		0.1425										0.2255		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_70		1		0.3557		0.1425										0.2491		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_70		1		0.5047		0.1425										0.3236		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_70		1		0.6698		0.1425										0.40615		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_70		1		0.8128		0.1461										0.47945		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_70		1		0.9737		0.1461										0.5599		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_70		2		0.2596		0.1722		0.0793								0.1703666667		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_70		2		0.3219		0.1751		0.0834								0.1934666667		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_70		2		0.3737		0.1751		0.0834								0.2107333333		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_70		2		0.4277		0.1751		0.0834								0.2287333333		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_70		2		0.5703		0.1751		0.0834								0.2762666667		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_70		2		0.7294		0.1751		0.0834								0.3293		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_70		2		0.8776		0.183		0.0791								0.3799		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_70		2		1.0579		0.183		0.0791								0.44		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_71		1										0.0494		0.197				Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_71		1										0.0751		0.1681				Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_71		1		0.2038		0.1373						0.0994		0.154		0.17055		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_71		1		0.2523		0.1425						0.1229		0.144		0.1974		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_71		1		0.3085		0.1425										0.2255		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_71		1		0.3557		0.1425										0.2491		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_71		1		0.5047		0.1425										0.3236		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_71		1		0.6698		0.1425										0.40615		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_71		1		0.8128		0.1461										0.47945		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_71		1		0.9737		0.1461										0.5599		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_71		2		0.2596		0.1722		0.0793								0.1703666667		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_71		2		0.3219		0.1751		0.0834								0.1934666667		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_71		2		0.3737		0.1751		0.0834								0.2107333333		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_71		2		0.4277		0.1751		0.0834								0.2287333333		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_71		2		0.5703		0.1751		0.0834								0.2762666667		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_71		2		0.7294		0.1751		0.0834								0.3293		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_71		2		0.8776		0.183		0.0791								0.3799		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_71		2		1.0579		0.183		0.0791								0.44		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_72		1										0.0494		0.197				Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_72		1										0.0751		0.1681				Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_72		1		0.193		0.13						0.0994		0.154		0.1615		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_72		1		0.2389		0.1349						0.1229		0.144		0.1869		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_72		1		0.2921		0.1349										0.2135		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_72		1		0.3368		0.1349										0.23585		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_72		1		0.4778		0.1349										0.30635		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_72		1		0.6341		0.1349										0.3845		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_72		1		0.7696		0.1383										0.45395		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_72		1		0.9219		0.1383										0.5301		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_72		2		0.2458		0.163		0.0751								0.1613		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_72		2		0.3047		0.1658		0.0789								0.1831333333		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_72		2		0.3539		0.1658		0.0789								0.1995333333		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_72		2		0.405		0.1658		0.0789								0.2165666667		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_72		2		0.54		0.1658		0.0789								0.2615666667		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_72		2		0.6906		0.1658		0.0789								0.3117666667		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_72		2		0.8309		0.1733		0.0748								0.3596666667		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_72		2		1.0016		0.1733		0.0748								0.4165666667		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_73		1										0.0494		0.197				Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_73		1										0.0751		0.1681				Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_73		1		0.193		0.13						0.0994		0.154		0.1615		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_73		1		0.2389		0.1349						0.1229		0.144		0.1869		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_73		1		0.2921		0.1349										0.2135		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_73		1		0.3368		0.1349										0.23585		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_73		1		0.4778		0.1349										0.30635		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_73		1		0.6341		0.1349										0.3845		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_73		1		0.7696		0.1383										0.45395		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_73		1		0.9219		0.1383										0.5301		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_73		2		0.2458		0.163		0.0751								0.1613		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_73		2		0.3047		0.1658		0.0789								0.1831333333		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_73		2		0.3539		0.1658		0.0789								0.1995333333		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_73		2		0.405		0.1658		0.0789								0.2165666667		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_73		2		0.54		0.1658		0.0789								0.2615666667		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_73		2		0.6906		0.1658		0.0789								0.3117666667		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_73		2		0.8309		0.1733		0.0748								0.3596666667		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_73		2		1.0016		0.1733		0.0748								0.4165666667		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_74		1		0.1247		0.1217						0.0526		0.2096		0.1232		Gás + Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_74		1		0.1795		0.1217						0.0799		0.1788		0.1506		Gás + Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_74		1		0.1951		0.1315						0.1057		0.1638		0.1633		Gás + Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_74		1		0.2416		0.1364						0.1307		0.1532		0.189		Gás + Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_74		1		0.2954		0.1364										0.2159		Gás + Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_74		1		0.3406		0.1364										0.2385		Gás + Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_74		1		0.4832		0.1364										0.3098		Gás + Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_74		1		0.6413		0.1364										0.38885		Gás + Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_74		1		0.7782		0.1399										0.45905		Gás + Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_74		1		0.9322		0.1399										0.53605		Gás + Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_74		2		0.2486		0.1649		0.076								0.1631666667		Gás + Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_74		2		0.3082		0.1677		0.0798								0.1852333333		Gás + Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_74		2		0.3578		0.1677		0.0798								0.2017666667		Gás + Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_74		2		0.4095		0.1677		0.0798								0.219		Gás + Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_74		2		0.546		0.1677		0.0798								0.2645		Gás + Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_74		2		0.6984		0.1677		0.0798								0.3153		Gás + Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_74		2		0.8402		0.1752		0.0757								0.3637		Gás + Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_74		2		1.0129		0.1752		0.0757								0.4212666667		Gás + Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_74		3		0.2295		0.2491		0.1262		0.0773						0.170525		Gás + Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_74		3		0.2648		0.2569		0.1301		0.0778						0.1824		Gás + Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_74		3		0.3055		0.2569		0.1301		0.0778						0.192575		Gás + Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_74		3		0.365		0.2569		0.1301		0.0778						0.20745		Gás + Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_74		3		0.4859		0.2569		0.1301		0.0778						0.237675		Gás + Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_74		3		0.629		0.2569		0.1301		0.0778						0.27345		Gás + Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_74		3		0.7556		0.2602		0.1337		0.0771						0.30665		Gás + Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_74		3		0.9061		0.2602		0.1337		0.0771						0.344275		Gás + Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_74		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Gás + Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_74		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Gás + Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_74		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Gás + Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_75		1		0.1247		0.1217						0.0526		0.2096		0.1232		Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para gás natural e eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_75		1		0.1795		0.1217						0.0799		0.1788		0.1506		Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para gás natural e eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_75		1		0.2168		0.1461						0.1057		0.1638		0.18145		Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para gás natural e eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_75		1		0.2684		0.1516						0.1307		0.1532		0.21		Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para gás natural e eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_75		1		0.3282		0.1516										0.2399		Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para gás natural e eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_75		1		0.3784		0.1516										0.265		Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para gás natural e eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_75		1		0.5369		0.1516										0.34425		Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para gás natural e eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_75		1		0.7125		0.1516										0.43205		Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para gás natural e eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_75		1		0.8647		0.1554										0.51005		Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para gás natural e eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_75		1		1.0358		0.1554										0.5956		Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para gás natural e eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_75		2		0.2762		0.1832		0.0844								0.1812666667		Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para gás natural e eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_75		2		0.3424		0.1863		0.0887								0.2058		Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para gás natural e eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_75		2		0.3976		0.1863		0.0887								0.2242		Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para gás natural e eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_75		2		0.455		0.1863		0.0887								0.2433333333		Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para gás natural e eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_75		2		0.6067		0.1863		0.0887								0.2939		Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para gás natural e eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_75		2		0.776		0.1863		0.0887								0.3503333333		Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para gás natural e eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_75		2		0.9336		0.1947		0.0841								0.4041333333		Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para gás natural e eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_75		2		1.1254		0.1947		0.0841								0.4680666667		Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para gás natural e eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_75		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para gás natural e eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_75		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para gás natural e eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_75		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para gás natural e eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_75		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para gás natural e eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_75		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para gás natural e eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_75		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para gás natural e eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_75		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para gás natural e eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_75		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para gás natural e eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_75		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para gás natural e eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_75		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para gás natural e eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_75		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Gás + Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para gás natural e eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_76		1										0.0501		0.2559				Gás Natural Negócios		0		Ndom		0		0		0		0		0		GN		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de gás natural		0		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/gas-eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_76		1										0.0771		0.2191				Gás Natural Negócios		0		Ndom		0		0		0		0		0		GN		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de gás natural		0		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/gas-eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_76		1										0.1021		0.2005				Gás Natural Negócios		0		Ndom		0		0		0		0		0		GN		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de gás natural		0		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/gas-eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_76		1										0.1268		0.1703				Gás Natural Negócios		0		Ndom		0		0		0		0		0		GN		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de gás natural		0		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/gas-eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_77		1										0.0526		0.2096				Gás 		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		3		10/1/22		12/31/99		11		11		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para gás natural.		0		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/plano-de-gas/tarifario/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/o-que-tenho-de-fazer-para-ter-gas-em-casa/faq-4514/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/o-que-tenho-de-fazer-para-ter-gas-em-casa/faq-4514/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_77		1										0.0799		0.1788				Gás 		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		3		10/1/22		12/31/99		11		11		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para gás natural.		0		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/plano-de-gas/tarifario/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/o-que-tenho-de-fazer-para-ter-gas-em-casa/faq-4514/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/o-que-tenho-de-fazer-para-ter-gas-em-casa/faq-4514/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_77		1										0.1057		0.1638				Gás 		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		3		10/1/22		12/31/99		11		11		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para gás natural.		0		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/plano-de-gas/tarifario/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/o-que-tenho-de-fazer-para-ter-gas-em-casa/faq-4514/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/o-que-tenho-de-fazer-para-ter-gas-em-casa/faq-4514/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_77		1										0.1307		0.1532				Gás 		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		3		10/1/22		12/31/99		11		11		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para gás natural.		0		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/plano-de-gas/tarifario/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/o-que-tenho-de-fazer-para-ter-gas-em-casa/faq-4514/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/o-que-tenho-de-fazer-para-ter-gas-em-casa/faq-4514/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_78		1		0.1247		0.1217						0.0501		0.2559		0.1232		Eletricidade e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade e gás natural 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/gas-eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_78		1		0.1795		0.1217						0.0771		0.2191		0.1506		Eletricidade e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade e gás natural 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/gas-eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_78		1		0.2168		0.1461						0.1021		0.2005		0.18145		Eletricidade e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade e gás natural 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/gas-eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_78		1		0.2684		0.1516						0.1268		0.1703		0.21		Eletricidade e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade e gás natural 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/gas-eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_78		1		0.3282		0.1516										0.2399		Eletricidade e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade e gás natural 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/gas-eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_78		1		0.3784		0.1516										0.265		Eletricidade e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade e gás natural 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/gas-eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_78		1		0.5369		0.1516										0.34425		Eletricidade e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade e gás natural 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/gas-eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_78		1		0.7125		0.1516										0.43205		Eletricidade e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade e gás natural 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/gas-eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_78		1		0.8647		0.1554										0.51005		Eletricidade e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade e gás natural 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/gas-eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_78		1		1.0358		0.1554										0.5956		Eletricidade e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade e gás natural 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/gas-eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_78		2		0.2762		0.1832		0.0844								0.1812666667		Eletricidade e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade e gás natural 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/gas-eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_78		2		0.3424		0.1863		0.0887								0.2058		Eletricidade e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade e gás natural 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/gas-eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_78		2		0.3976		0.1863		0.0887								0.2242		Eletricidade e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade e gás natural 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/gas-eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_78		2		0.455		0.1863		0.0887								0.2433333333		Eletricidade e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade e gás natural 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/gas-eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_78		2		0.6067		0.1863		0.0887								0.2939		Eletricidade e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade e gás natural 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/gas-eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_78		2		0.776		0.1863		0.0887								0.3503333333		Eletricidade e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade e gás natural 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/gas-eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_78		2		0.9336		0.1947		0.0841								0.4041333333		Eletricidade e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade e gás natural 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/gas-eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_78		2		1.1254		0.1947		0.0841								0.4680666667		Eletricidade e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade e gás natural 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/gas-eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_78		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Eletricidade e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade e gás natural 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/gas-eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_78		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Eletricidade e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade e gás natural 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/gas-eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_78		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Eletricidade e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade e gás natural 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/gas-eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_78		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Eletricidade e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade e gás natural 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/gas-eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_78		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Eletricidade e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade e gás natural 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/gas-eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_78		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Eletricidade e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade e gás natural 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/gas-eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_78		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Eletricidade e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade e gás natural 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/gas-eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_78		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Eletricidade e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade e gás natural 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/gas-eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_78		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Eletricidade e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade e gás natural 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/gas-eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_78		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Eletricidade e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade e gás natural 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/gas-eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_78		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Eletricidade e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade e gás natural 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/gas-eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_79		1										0.05		0.1991				Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_79		1										0.0759		0.1699				Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_79		1		0.206		0.1388						0.1004		0.1556		0.1724		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_79		1		0.255		0.144						0.1242		0.1455		0.1995		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_79		1		0.3118		0.144										0.2279		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_79		1		0.3595		0.144										0.25175		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_79		1		0.5101		0.144										0.32705		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_79		1		0.6769		0.144										0.41045		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_79		1		0.8215		0.1476										0.48455		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_79		1		0.984		0.1476										0.5658		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_79		2		0.2624		0.174		0.0802								0.1722		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_79		2		0.3253		0.177		0.0843								0.1955333333		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_79		2		0.3777		0.177		0.0843								0.213		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_79		2		0.4323		0.177		0.0843								0.2312		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_79		2		0.5764		0.177		0.0843								0.2792333333		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_79		2		0.7372		0.177		0.0843								0.3328333333		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_79		2		0.8869		0.185		0.0799								0.3839333333		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_79		2		1.0691		0.185		0.0799								0.4446666667		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_80		1										0.05		0.1991				Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_80		1										0.0759		0.1699				Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_80		1		0.1951		0.1315						0.1004		0.1556		0.1633		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_80		1		0.2416		0.1364						0.1242		0.1455		0.189		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_80		1		0.2954		0.1364										0.2159		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_80		1		0.3406		0.1364										0.2385		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_80		1		0.4832		0.1364										0.3098		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_80		1		0.6413		0.1364										0.38885		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_80		1		0.7782		0.1399										0.45905		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_80		1		0.9322		0.1399										0.53605		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_80		2		0.2486		0.1649		0.076								0.1631666667		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_80		2		0.3082		0.1677		0.0798								0.1852333333		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_80		2		0.3578		0.1677		0.0798								0.2017666667		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_80		2		0.4095		0.1677		0.0798								0.219		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_80		2		0.546		0.1677		0.0798								0.2645		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_80		2		0.6984		0.1677		0.0798								0.3153		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_80		2		0.8402		0.1752		0.0757								0.3637		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_80		2		1.0129		0.1752		0.0757								0.4212666667		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_81		1										0.05		0.1991				Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_81		1										0.0759		0.1699				Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_81		1		0.1951		0.1315						0.1004		0.1556		0.1633		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_81		1		0.2416		0.1364						0.1242		0.1455		0.189		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_81		1		0.2954		0.1364										0.2159		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_81		1		0.3406		0.1364										0.2385		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_81		1		0.4832		0.1364										0.3098		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_81		1		0.6413		0.1364										0.38885		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_81		1		0.7782		0.1399										0.45905		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_81		1		0.9322		0.1399										0.53605		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_81		2		0.2486		0.1649		0.076								0.1631666667		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_81		2		0.3082		0.1677		0.0798								0.1852333333		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_81		2		0.3578		0.1677		0.0798								0.2017666667		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_81		2		0.4095		0.1677		0.0798								0.219		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_81		2		0.546		0.1677		0.0798								0.2645		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_81		2		0.6984		0.1677		0.0798								0.3153		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_81		2		0.8402		0.1752		0.0757								0.3637		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_81		2		1.0129		0.1752		0.0757								0.4212666667		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_82		1										0.05		0.1991				Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_82		1										0.0759		0.1699				Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_82		1		0.206		0.1388						0.1004		0.1556		0.1724		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_82		1		0.255		0.144						0.1242		0.1455		0.1995		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_82		1		0.3118		0.144										0.2279		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_82		1		0.3595		0.144										0.25175		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_82		1		0.5101		0.144										0.32705		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_82		1		0.6769		0.144										0.41045		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_82		1		0.8215		0.1476										0.48455		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_82		1		0.984		0.1476										0.5658		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_82		2		0.2624		0.174		0.0802								0.1722		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_82		2		0.3253		0.177		0.0843								0.1955333333		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_82		2		0.3777		0.177		0.0843								0.213		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_82		2		0.4323		0.177		0.0843								0.2312		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_82		2		0.5764		0.177		0.0843								0.2792333333		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_82		2		0.7372		0.177		0.0843								0.3328333333		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_82		2		0.8869		0.185		0.0799								0.3839333333		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_82		2		1.0691		0.185		0.0799								0.4446666667		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_83		1		0.1172		0.1144						0.0501		0.2559		0.1158		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_83		1		0.1687		0.1144						0.0771		0.2191		0.14155		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_83		1		0.2038		0.1373						0.1021		0.2005		0.17055		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_83		1		0.2523		0.1425						0.1268		0.1703		0.1974		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_83		1		0.3085		0.1425										0.2255		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_83		1		0.3557		0.1425										0.2491		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_83		1		0.5047		0.1425										0.3236		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_83		1		0.6698		0.1425										0.40615		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_83		1		0.8128		0.1461										0.47945		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_83		1		0.9737		0.1461										0.5599		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_83		2		0.2596		0.1722		0.0793								0.1703666667		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_83		2		0.3219		0.1751		0.0834								0.1934666667		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_83		2		0.3737		0.1751		0.0834								0.2107333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_83		2		0.4277		0.1751		0.0834								0.2287333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_83		2		0.5703		0.1751		0.0834								0.2762666667		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_83		2		0.7294		0.1751		0.0834								0.3293		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_83		2		0.8776		0.183		0.0791								0.3799		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_83		2		1.0579		0.183		0.0791								0.44		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_83		3		0.2397		0.2602		0.1318		0.0807						0.1781		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_83		3		0.2765		0.2683		0.1359		0.0812						0.190475		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_83		3		0.319		0.2683		0.1359		0.0812						0.2011		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_83		3		0.3812		0.2683		0.1359		0.0812						0.21665		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_83		3		0.5075		0.2683		0.1359		0.0812						0.248225		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_83		3		0.657		0.2683		0.1359		0.0812						0.2856		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_83		3		0.7891		0.2718		0.1397		0.0806						0.3203		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_83		3		0.9464		0.2718		0.1397		0.0806						0.359625		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_83		3		1.2551		0.2592		0.1608		0.1162						0.447825		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_83		3		1.5629		0.2592		0.1608		0.1162						0.524775		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_83		3		1.8808		0.2592		0.1608		0.1162						0.60425		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_84		1		0.1147		0.112						0.0501		0.2559		0.11335		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_84		1		0.1651		0.112						0.0771		0.2191		0.13855		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_84		1		0.1995		0.1344						0.1021		0.2005		0.16695		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_84		1		0.2469		0.1395						0.1268		0.1703		0.1932		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_84		1		0.3019		0.1395										0.2207		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_84		1		0.3481		0.1395										0.2438		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_84		1		0.4939		0.1395										0.3167		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_84		1		0.6555		0.1395										0.3975		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_84		1		0.7955		0.143										0.46925		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_84		1		0.9529		0.143										0.54795		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_84		2		0.2541		0.1685		0.0776								0.1667333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_84		2		0.315		0.1714		0.0816								0.1893333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_84		2		0.3658		0.1714		0.0816								0.2062666667		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_84		2		0.4186		0.1714		0.0816								0.2238666667		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_84		2		0.5582		0.1714		0.0816								0.2704		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_84		2		0.7139		0.1714		0.0816								0.3223		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_84		2		0.8589		0.1791		0.0774								0.3718		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_84		2		1.0354		0.1791		0.0774								0.4306333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_84		3		0.2346		0.2547		0.129		0.079						0.174325		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_84		3		0.2707		0.2626		0.133		0.0795						0.18645		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_84		3		0.3122		0.2626		0.133		0.0795						0.196825		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_84		3		0.3731		0.2626		0.133		0.0795						0.21205		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_84		3		0.4967		0.2626		0.133		0.0795						0.24295		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_84		3		0.643		0.2626		0.133		0.0795						0.279525		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_84		3		0.7723		0.266		0.1367		0.0788						0.31345		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_84		3		0.9263		0.266		0.1367		0.0788						0.35195		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_84		3		1.2284		0.2536		0.1574		0.1137						0.438275		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_84		3		1.5297		0.2536		0.1574		0.1137						0.5136		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_84		3		1.8408		0.2536		0.1574		0.1137						0.591375		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_85		1		0.1222		0.1193						0.0501		0.2559		0.12075		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_85		1		0.1759		0.1193						0.0771		0.2191		0.1476		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_85		1		0.2125		0.1432						0.1021		0.2005		0.17785		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_85		1		0.263		0.1486						0.1268		0.1703		0.2058		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_85		1		0.3216		0.1486										0.2351		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_85		1		0.3708		0.1486										0.2597		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_85		1		0.5262		0.1486										0.3374		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_85		1		0.6983		0.1486										0.42345		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_85		1		0.8474		0.1523										0.49985		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_85		1		1.0151		0.1523										0.5837		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_85		2		0.2707		0.1795		0.0827								0.1776333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_85		2		0.3356		0.1826		0.0869								0.2017		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_85		2		0.3896		0.1826		0.0869								0.2197		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_85		2		0.4459		0.1826		0.0869								0.2384666667		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_85		2		0.5946		0.1826		0.0869								0.2880333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_85		2		0.7605		0.1826		0.0869								0.3433333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_85		2		0.9149		0.1908		0.0824								0.3960333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_85		2		1.1029		0.1908		0.0824								0.4587		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_85		3		0.2499		0.2713		0.1374		0.0842						0.1857		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_85		3		0.2883		0.2797		0.1417		0.0847						0.1986		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_85		3		0.3326		0.2797		0.1417		0.0847						0.209675		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_85		3		0.3974		0.2797		0.1417		0.0847						0.225875		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_85		3		0.5291		0.2797		0.1417		0.0847						0.2588		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_85		3		0.6849		0.2797		0.1417		0.0847						0.29775		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_85		3		0.8227		0.2833		0.1456		0.084						0.3339		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_85		3		0.9867		0.2833		0.1456		0.084						0.3749		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_85		3		1.3085		0.2702		0.1677		0.1211						0.466875		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_85		3		1.6294		0.2702		0.1677		0.1211						0.5471		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_85		3		1.9609		0.2702		0.1677		0.1211						0.629975		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_86		1		0.1172		0.1144						0.0491		0.2508		0.1158		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural, a incidir no termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta Eletricidade dual de Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_86		1		0.1687		0.1144						0.0756		0.2147		0.14155		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural, a incidir no termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta Eletricidade dual de Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_86		1		0.2038		0.1373						0.1001		0.1965		0.17055		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural, a incidir no termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta Eletricidade dual de Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_86		1		0.2523		0.1425						0.1243		0.1669		0.1974		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural, a incidir no termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta Eletricidade dual de Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_86		1		0.3085		0.1425										0.2255		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural, a incidir no termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta Eletricidade dual de Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_86		1		0.3557		0.1425										0.2491		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural, a incidir no termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta Eletricidade dual de Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_86		1		0.5047		0.1425										0.3236		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural, a incidir no termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta Eletricidade dual de Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_86		1		0.6698		0.1425										0.40615		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural, a incidir no termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta Eletricidade dual de Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_86		1		0.8128		0.1461										0.47945		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural, a incidir no termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta Eletricidade dual de Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_86		1		0.9737		0.1461										0.5599		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural, a incidir no termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta Eletricidade dual de Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_86		2		0.2596		0.1722		0.0793								0.1703666667		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural, a incidir no termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta Eletricidade dual de Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_86		2		0.3219		0.1751		0.0834								0.1934666667		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural, a incidir no termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta Eletricidade dual de Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_86		2		0.3737		0.1751		0.0834								0.2107333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural, a incidir no termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta Eletricidade dual de Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_86		2		0.4277		0.1751		0.0834								0.2287333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural, a incidir no termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta Eletricidade dual de Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_86		2		0.5703		0.1751		0.0834								0.2762666667		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural, a incidir no termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta Eletricidade dual de Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_86		2		0.7294		0.1751		0.0834								0.3293		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural, a incidir no termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta Eletricidade dual de Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_86		2		0.8776		0.183		0.0791								0.3799		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural, a incidir no termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta Eletricidade dual de Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_86		2		1.0579		0.183		0.0791								0.44		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural, a incidir no termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta Eletricidade dual de Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_86		3		0.2397		0.2602		0.1318		0.0807						0.1781		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural, a incidir no termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta Eletricidade dual de Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_86		3		0.2765		0.2683		0.1359		0.0812						0.190475		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural, a incidir no termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta Eletricidade dual de Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_86		3		0.319		0.2683		0.1359		0.0812						0.2011		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural, a incidir no termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta Eletricidade dual de Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_86		3		0.3812		0.2683		0.1359		0.0812						0.21665		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural, a incidir no termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta Eletricidade dual de Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_86		3		0.5075		0.2683		0.1359		0.0812						0.248225		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural, a incidir no termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta Eletricidade dual de Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_86		3		0.657		0.2683		0.1359		0.0812						0.2856		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural, a incidir no termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta Eletricidade dual de Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_86		3		0.7891		0.2718		0.1397		0.0806						0.3203		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural, a incidir no termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta Eletricidade dual de Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_86		3		0.9464		0.2718		0.1397		0.0806						0.359625		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural, a incidir no termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta Eletricidade dual de Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_86		3		1.2551		0.2592		0.1608		0.1162						0.447825		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural, a incidir no termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta Eletricidade dual de Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_86		3		1.5629		0.2592		0.1608		0.1162						0.524775		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural, a incidir no termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta Eletricidade dual de Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_86		3		1.8808		0.2592		0.1608		0.1162						0.60425		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural, a incidir no termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta Eletricidade dual de Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_87		1		0.1172		0.1144						0.0496		0.2533		0.1158		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_87		1		0.1687		0.1144						0.0763		0.2169		0.14155		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_87		1		0.2038		0.1373						0.1011		0.1985		0.17055		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_87		1		0.2523		0.1425						0.1255		0.1686		0.1974		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_87		1		0.3085		0.1425										0.2255		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_87		1		0.3557		0.1425										0.2491		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_87		1		0.5047		0.1425										0.3236		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_87		1		0.6698		0.1425										0.40615		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_87		1		0.8128		0.1461										0.47945		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_87		1		0.9737		0.1461										0.5599		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_87		2		0.2596		0.1722		0.0793								0.1703666667		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_87		2		0.3219		0.1751		0.0834								0.1934666667		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_87		2		0.3737		0.1751		0.0834								0.2107333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_87		2		0.4277		0.1751		0.0834								0.2287333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_87		2		0.5703		0.1751		0.0834								0.2762666667		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_87		2		0.7294		0.1751		0.0834								0.3293		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_87		2		0.8776		0.183		0.0791								0.3799		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_87		2		1.0579		0.183		0.0791								0.44		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_87		3		0.2397		0.2602		0.1318		0.0807						0.1781		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_87		3		0.2765		0.2683		0.1359		0.0812						0.190475		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_87		3		0.319		0.2683		0.1359		0.0812						0.2011		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_87		3		0.3812		0.2683		0.1359		0.0812						0.21665		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_87		3		0.5075		0.2683		0.1359		0.0812						0.248225		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_87		3		0.657		0.2683		0.1359		0.0812						0.2856		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_87		3		0.7891		0.2718		0.1397		0.0806						0.3203		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_87		3		0.9464		0.2718		0.1397		0.0806						0.359625		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_87		3		1.2551		0.2592		0.1608		0.1162						0.447825		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_87		3		1.5629		0.2592		0.1608		0.1162						0.524775		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_87		3		1.8808		0.2592		0.1608		0.1162						0.60425		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_88		1		0.1147		0.112						0.0491		0.2508		0.11335		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o seguinte desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_88		1		0.1651		0.112						0.0756		0.2147		0.13855		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o seguinte desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_88		1		0.1995		0.1344						0.1001		0.1965		0.16695		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o seguinte desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_88		1		0.2469		0.1395						0.1243		0.1669		0.1932		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o seguinte desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_88		1		0.3019		0.1395										0.2207		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o seguinte desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_88		1		0.3481		0.1395										0.2438		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o seguinte desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_88		1		0.4939		0.1395										0.3167		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o seguinte desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_88		1		0.6555		0.1395										0.3975		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o seguinte desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_88		1		0.7955		0.143										0.46925		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o seguinte desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_88		1		0.9529		0.143										0.54795		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o seguinte desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_88		2		0.2541		0.1685		0.0776								0.1667333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o seguinte desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_88		2		0.315		0.1714		0.0816								0.1893333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o seguinte desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_88		2		0.3658		0.1714		0.0816								0.2062666667		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o seguinte desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_88		2		0.4186		0.1714		0.0816								0.2238666667		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o seguinte desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_88		2		0.5582		0.1714		0.0816								0.2704		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o seguinte desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_88		2		0.7139		0.1714		0.0816								0.3223		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o seguinte desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_88		2		0.8589		0.1791		0.0774								0.3718		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o seguinte desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_88		2		1.0354		0.1791		0.0774								0.4306333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o seguinte desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_88		3		0.2346		0.2547		0.129		0.079						0.174325		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o seguinte desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_88		3		0.2707		0.2626		0.133		0.0795						0.18645		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o seguinte desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_88		3		0.3122		0.2626		0.133		0.0795						0.196825		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o seguinte desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_88		3		0.3731		0.2626		0.133		0.0795						0.21205		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o seguinte desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_88		3		0.4967		0.2626		0.133		0.0795						0.24295		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o seguinte desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_88		3		0.643		0.2626		0.133		0.0795						0.279525		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o seguinte desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_88		3		0.7723		0.266		0.1367		0.0788						0.31345		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o seguinte desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_88		3		0.9263		0.266		0.1367		0.0788						0.35195		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o seguinte desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_88		3		1.2284		0.2536		0.1574		0.1137						0.438275		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o seguinte desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_88		3		1.5297		0.2536		0.1574		0.1137						0.5136		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o seguinte desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_88		3		1.8408		0.2536		0.1574		0.1137						0.591375		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o seguinte desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_89		1		0.1147		0.112						0.0496		0.2533		0.11335		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_89		1		0.1651		0.112						0.0763		0.2169		0.13855		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_89		1		0.1995		0.1344						0.1011		0.1985		0.16695		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_89		1		0.2469		0.1395						0.1255		0.1686		0.1932		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_89		1		0.3019		0.1395										0.2207		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_89		1		0.3481		0.1395										0.2438		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_89		1		0.4939		0.1395										0.3167		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_89		1		0.6555		0.1395										0.3975		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_89		1		0.7955		0.143										0.46925		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_89		1		0.9529		0.143										0.54795		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_89		2		0.2541		0.1685		0.0776								0.1667333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_89		2		0.315		0.1714		0.0816								0.1893333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_89		2		0.3658		0.1714		0.0816								0.2062666667		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_89		2		0.4186		0.1714		0.0816								0.2238666667		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_89		2		0.5582		0.1714		0.0816								0.2704		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_89		2		0.7139		0.1714		0.0816								0.3223		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_89		2		0.8589		0.1791		0.0774								0.3718		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_89		2		1.0354		0.1791		0.0774								0.4306333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_89		3		0.2346		0.2547		0.129		0.079						0.174325		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_89		3		0.2707		0.2626		0.133		0.0795						0.18645		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_89		3		0.3122		0.2626		0.133		0.0795						0.196825		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_89		3		0.3731		0.2626		0.133		0.0795						0.21205		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_89		3		0.4967		0.2626		0.133		0.0795						0.24295		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_89		3		0.643		0.2626		0.133		0.0795						0.279525		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_89		3		0.7723		0.266		0.1367		0.0788						0.31345		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_89		3		0.9263		0.266		0.1367		0.0788						0.35195		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_89		3		1.2284		0.2536		0.1574		0.1137						0.438275		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_89		3		1.5297		0.2536		0.1574		0.1137						0.5136		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_89		3		1.8408		0.2536		0.1574		0.1137						0.591375		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_90		1		0.1222		0.1193						0.0491		0.2508		0.12075		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado 1% no gás natural, a incidir sobre o termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_90		1		0.1759		0.1193						0.0756		0.2147		0.1476		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado 1% no gás natural, a incidir sobre o termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_90		1		0.2125		0.1432						0.1001		0.1965		0.17785		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado 1% no gás natural, a incidir sobre o termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_90		1		0.263		0.1486						0.1243		0.1669		0.2058		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado 1% no gás natural, a incidir sobre o termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_90		1		0.3216		0.1486										0.2351		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado 1% no gás natural, a incidir sobre o termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_90		1		0.3708		0.1486										0.2597		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado 1% no gás natural, a incidir sobre o termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_90		1		0.5262		0.1486										0.3374		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado 1% no gás natural, a incidir sobre o termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_90		1		0.6983		0.1486										0.42345		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado 1% no gás natural, a incidir sobre o termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_90		1		0.8474		0.1523										0.49985		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado 1% no gás natural, a incidir sobre o termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_90		1		1.0151		0.1523										0.5837		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado 1% no gás natural, a incidir sobre o termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_90		2		0.2707		0.1795		0.0827								0.1776333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado 1% no gás natural, a incidir sobre o termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_90		2		0.3356		0.1826		0.0869								0.2017		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado 1% no gás natural, a incidir sobre o termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_90		2		0.3896		0.1826		0.0869								0.2197		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado 1% no gás natural, a incidir sobre o termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_90		2		0.4459		0.1826		0.0869								0.2384666667		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado 1% no gás natural, a incidir sobre o termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_90		2		0.5946		0.1826		0.0869								0.2880333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado 1% no gás natural, a incidir sobre o termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_90		2		0.7605		0.1826		0.0869								0.3433333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado 1% no gás natural, a incidir sobre o termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_90		2		0.9149		0.1908		0.0824								0.3960333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado 1% no gás natural, a incidir sobre o termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_90		2		1.1029		0.1908		0.0824								0.4587		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado 1% no gás natural, a incidir sobre o termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_90		3		0.2499		0.2713		0.1374		0.0842						0.1857		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado 1% no gás natural, a incidir sobre o termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_90		3		0.2883		0.2797		0.1417		0.0847						0.1986		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado 1% no gás natural, a incidir sobre o termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_90		3		0.3326		0.2797		0.1417		0.0847						0.209675		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado 1% no gás natural, a incidir sobre o termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_90		3		0.3974		0.2797		0.1417		0.0847						0.225875		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado 1% no gás natural, a incidir sobre o termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_90		3		0.5291		0.2797		0.1417		0.0847						0.2588		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado 1% no gás natural, a incidir sobre o termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_90		3		0.6849		0.2797		0.1417		0.0847						0.29775		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado 1% no gás natural, a incidir sobre o termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_90		3		0.8227		0.2833		0.1456		0.084						0.3339		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado 1% no gás natural, a incidir sobre o termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_90		3		0.9867		0.2833		0.1456		0.084						0.3749		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado 1% no gás natural, a incidir sobre o termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_90		3		1.3085		0.2702		0.1677		0.1211						0.466875		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado 1% no gás natural, a incidir sobre o termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_90		3		1.6294		0.2702		0.1677		0.1211						0.5471		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado 1% no gás natural, a incidir sobre o termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_90		3		1.9609		0.2702		0.1677		0.1211						0.629975		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Novos Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado 1% no gás natural, a incidir sobre o termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_91		1		0.1222		0.1193						0.0496		0.2533		0.12075		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_91		1		0.1759		0.1193						0.0763		0.2169		0.1476		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_91		1		0.2125		0.1432						0.1011		0.1985		0.17785		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_91		1		0.263		0.1486						0.1255		0.1686		0.2058		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_91		1		0.3216		0.1486										0.2351		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_91		1		0.3708		0.1486										0.2597		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_91		1		0.5262		0.1486										0.3374		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_91		1		0.6983		0.1486										0.42345		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_91		1		0.8474		0.1523										0.49985		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_91		1		1.0151		0.1523										0.5837		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_91		2		0.2707		0.1795		0.0827								0.1776333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_91		2		0.3356		0.1826		0.0869								0.2017		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_91		2		0.3896		0.1826		0.0869								0.2197		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_91		2		0.4459		0.1826		0.0869								0.2384666667		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_91		2		0.5946		0.1826		0.0869								0.2880333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_91		2		0.7605		0.1826		0.0869								0.3433333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_91		2		0.9149		0.1908		0.0824								0.3960333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_91		2		1.1029		0.1908		0.0824								0.4587		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_91		3		0.2499		0.2713		0.1374		0.0842						0.1857		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_91		3		0.2883		0.2797		0.1417		0.0847						0.1986		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_91		3		0.3326		0.2797		0.1417		0.0847						0.209675		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_91		3		0.3974		0.2797		0.1417		0.0847						0.225875		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_91		3		0.5291		0.2797		0.1417		0.0847						0.2588		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_91		3		0.6849		0.2797		0.1417		0.0847						0.29775		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_91		3		0.8227		0.2833		0.1456		0.084						0.3339		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_91		3		0.9867		0.2833		0.1456		0.084						0.3749		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_91		3		1.3085		0.2702		0.1677		0.1211						0.466875		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_91		3		1.6294		0.2702		0.1677		0.1211						0.5471		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_91		3		1.9609		0.2702		0.1677		0.1211						0.629975		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_92		1		0.1222		0.1193						0.0491		0.2508		0.12075		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os descontos de 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_92		1		0.1759		0.1193						0.0756		0.2147		0.1476		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os descontos de 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_92		1		0.2125		0.1432						0.1001		0.1965		0.17785		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os descontos de 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_92		1		0.263		0.1486						0.1243		0.1669		0.2058		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os descontos de 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_92		1		0.3216		0.1486										0.2351		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os descontos de 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_92		1		0.3708		0.1486										0.2597		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os descontos de 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_92		1		0.5262		0.1486										0.3374		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os descontos de 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_92		1		0.6983		0.1486										0.42345		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os descontos de 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_92		1		0.8474		0.1523										0.49985		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os descontos de 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_92		1		1.0151		0.1523										0.5837		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os descontos de 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_92		2		0.2707		0.1795		0.0827								0.1776333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os descontos de 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_92		2		0.3356		0.1826		0.0869								0.2017		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os descontos de 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_92		2		0.3896		0.1826		0.0869								0.2197		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os descontos de 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_92		2		0.4459		0.1826		0.0869								0.2384666667		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os descontos de 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_92		2		0.5946		0.1826		0.0869								0.2880333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os descontos de 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_92		2		0.7605		0.1826		0.0869								0.3433333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os descontos de 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_92		2		0.9149		0.1908		0.0824								0.3960333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os descontos de 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_92		2		1.1029		0.1908		0.0824								0.4587		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os descontos de 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_92		3		0.2499		0.2713		0.1374		0.0842						0.1857		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os descontos de 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_92		3		0.2883		0.2797		0.1417		0.0847						0.1986		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os descontos de 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_92		3		0.3326		0.2797		0.1417		0.0847						0.209675		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os descontos de 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_92		3		0.3974		0.2797		0.1417		0.0847						0.225875		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os descontos de 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_92		3		0.5291		0.2797		0.1417		0.0847						0.2588		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os descontos de 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_92		3		0.6849		0.2797		0.1417		0.0847						0.29775		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os descontos de 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_92		3		0.8227		0.2833		0.1456		0.084						0.3339		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os descontos de 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_92		3		0.9867		0.2833		0.1456		0.084						0.3749		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os descontos de 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_92		3		1.3085		0.2702		0.1677		0.1211						0.466875		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os descontos de 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_92		3		1.6294		0.2702		0.1677		0.1211						0.5471		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os descontos de 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_92		3		1.9609		0.2702		0.1677		0.1211						0.629975		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os descontos de 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_93		1		0.1235		0.1205						0.0496		0.2533		0.122		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo:  1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_93		1		0.1777		0.1205						0.0763		0.2169		0.1491		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo:  1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_93		1		0.2146		0.1446						0.1011		0.1985		0.1796		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo:  1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_93		1		0.2657		0.1501						0.1255		0.1686		0.2079		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo:  1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_93		1		0.3249		0.1501										0.2375		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo:  1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_93		1		0.3746		0.1501										0.26235		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo:  1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_93		1		0.5315		0.1501										0.3408		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo:  1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_93		1		0.7054		0.1501										0.42775		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo:  1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_93		1		0.8561		0.1538										0.50495		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo:  1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_93		1		1.0254		0.1538										0.5896		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo:  1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_93		2		0.2734		0.1814		0.0836								0.1794666667		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo:  1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_93		2		0.339		0.1844		0.0878								0.2037333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo:  1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_93		2		0.3936		0.1844		0.0878								0.2219333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo:  1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_93		2		0.4505		0.1844		0.0878								0.2409		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo:  1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_93		2		0.6006		0.1844		0.0878								0.2909333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo:  1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_93		2		0.7682		0.1844		0.0878								0.3468		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo:  1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_93		2		0.9243		0.1928		0.0833								0.4001333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo:  1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_93		2		1.1141		0.1928		0.0833								0.4634		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo:  1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_93		3		0.2525		0.274		0.1388		0.085						0.187575		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo:  1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_93		3		0.2913		0.2825		0.1432		0.0855						0.200625		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo:  1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_93		3		0.336		0.2825		0.1432		0.0855						0.2118		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo:  1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_93		3		0.4014		0.2825		0.1432		0.0855						0.22815		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo:  1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_93		3		0.5345		0.2825		0.1432		0.0855						0.261425		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo:  1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_93		3		0.6919		0.2825		0.1432		0.0855						0.300775		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo:  1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_93		3		0.8311		0.2862		0.1471		0.0848						0.3373		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo:  1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_93		3		0.9967		0.2862		0.1471		0.0848						0.3787		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo:  1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_93		3		1.3218		0.2729		0.1694		0.1224						0.471625		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo:  1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_93		3		1.6461		0.2729		0.1694		0.1224						0.5527		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo:  1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_93		3		1.9809		0.2729		0.1694		0.1224						0.6364		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo:  1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		1.15		1				EDPC_94		1		0.1247		0.1217						0.0501		0.2559		0.1232		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde e gás natural		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		2.3		2				EDPC_94		1		0.1795		0.1217						0.0771		0.2191		0.1506		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde e gás natural		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45		3				EDPC_94		1		0.2168		0.1461						0.1021		0.2005		0.18145		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde e gás natural		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6		4				EDPC_94		1		0.2684		0.1516						0.1268		0.1703		0.21		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde e gás natural		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_94		1		0.3282		0.1516										0.2399		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde e gás natural		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_94		1		0.3784		0.1516										0.265		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde e gás natural		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_94		1		0.5369		0.1516										0.34425		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde e gás natural		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_94		1		0.7125		0.1516										0.43205		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde e gás natural		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_94		1		0.8647		0.1554										0.51005		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde e gás natural		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_94		1		1.0358		0.1554										0.5956		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde e gás natural		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_94		2		0.2762		0.1832		0.0844								0.1812666667		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde e gás natural		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_94		2		0.3424		0.1863		0.0887								0.2058		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde e gás natural		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_94		2		0.3976		0.1863		0.0887								0.2242		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde e gás natural		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_94		2		0.455		0.1863		0.0887								0.2433333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde e gás natural		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_94		2		0.6067		0.1863		0.0887								0.2939		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde e gás natural		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_94		2		0.776		0.1863		0.0887								0.3503333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde e gás natural		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_94		2		0.9336		0.1947		0.0841								0.4041333333		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde e gás natural		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_94		2		1.1254		0.1947		0.0841								0.4680666667		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde e gás natural		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		3.45						EDPC_94		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde e gás natural		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		4.6						EDPC_94		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde e gás natural		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		5.75						EDPC_94		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde e gás natural		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		6.9						EDPC_94		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde e gás natural		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		10.35						EDPC_94		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde e gás natural		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		13.8						EDPC_94		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde e gás natural		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		17.25						EDPC_94		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde e gás natural		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		20.7						EDPC_94		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde e gás natural		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		27.6						EDPC_94		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde e gás natural		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		34.5						EDPC_94		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde e gás natural		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		EDPC		41.4						EDPC_94		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde e gás natural		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_95		1		0.206		0.1388										0.1724		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_95		1		0.255		0.144										0.1995		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_95		1		0.3118		0.144										0.2279		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_95		1		0.3595		0.144										0.25175		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_95		1		0.5101		0.144										0.32705		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_95		1		0.6769		0.144										0.41045		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_95		1		0.8215		0.1476										0.48455		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_95		1		0.984		0.1476										0.5658		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_95		2		0.2624		0.174		0.0802								0.1722		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_95		2		0.3253		0.177		0.0843								0.1955333333		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_95		2		0.3777		0.177		0.0843								0.213		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_95		2		0.4323		0.177		0.0843								0.2312		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_95		2		0.5764		0.177		0.0843								0.2792333333		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_95		2		0.7372		0.177		0.0843								0.3328333333		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_95		2		0.8869		0.185		0.0799								0.3839333333		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_95		2		1.0691		0.185		0.0799								0.4446666667		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_96		1		0.1951		0.1315										0.1633		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_96		1		0.2416		0.1364										0.189		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_96		1		0.2954		0.1364										0.2159		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_96		1		0.3406		0.1364										0.2385		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_96		1		0.4832		0.1364										0.3098		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_96		1		0.6413		0.1364										0.38885		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_96		1		0.7782		0.1399										0.45905		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_96		1		0.9322		0.1399										0.53605		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_96		2		0.2486		0.1649		0.076								0.1631666667		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_96		2		0.3082		0.1677		0.0798								0.1852333333		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_96		2		0.3578		0.1677		0.0798								0.2017666667		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_96		2		0.4095		0.1677		0.0798								0.219		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_96		2		0.546		0.1677		0.0798								0.2645		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_96		2		0.6984		0.1677		0.0798								0.3153		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_96		2		0.8402		0.1752		0.0757								0.3637		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_96		2		1.0129		0.1752		0.0757								0.4212666667		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_97		1		0.1951		0.1315										0.1633		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_97		1		0.2416		0.1364										0.189		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_97		1		0.2954		0.1364										0.2159		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_97		1		0.3406		0.1364										0.2385		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_97		1		0.4832		0.1364										0.3098		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_97		1		0.6413		0.1364										0.38885		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_97		1		0.7782		0.1399										0.45905		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_97		1		0.9322		0.1399										0.53605		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_97		2		0.2486		0.1649		0.076								0.1631666667		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_97		2		0.3082		0.1677		0.0798								0.1852333333		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_97		2		0.3578		0.1677		0.0798								0.2017666667		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_97		2		0.4095		0.1677		0.0798								0.219		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_97		2		0.546		0.1677		0.0798								0.2645		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_97		2		0.6984		0.1677		0.0798								0.3153		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_97		2		0.8402		0.1752		0.0757								0.3637		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_97		2		1.0129		0.1752		0.0757								0.4212666667		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_98		1		0.206		0.1388										0.1724		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_98		1		0.255		0.144										0.1995		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_98		1		0.3118		0.144										0.2279		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_98		1		0.3595		0.144										0.25175		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_98		1		0.5101		0.144										0.32705		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_98		1		0.6769		0.144										0.41045		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_98		1		0.8215		0.1476										0.48455		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_98		1		0.984		0.1476										0.5658		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_98		2		0.2624		0.174		0.0802								0.1722		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_98		2		0.3253		0.177		0.0843								0.1955333333		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_98		2		0.3777		0.177		0.0843								0.213		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_98		2		0.4323		0.177		0.0843								0.2312		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_98		2		0.5764		0.177		0.0843								0.2792333333		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_98		2		0.7372		0.177		0.0843								0.3328333333		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_98		2		0.8869		0.185		0.0799								0.3839333333		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_98		2		1.0691		0.185		0.0799								0.4446666667		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_99		1		0.1172		0.1144										0.1158		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_99		1		0.1687		0.1144										0.14155		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_99		1		0.2038		0.1373										0.17055		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_99		1		0.2523		0.1425										0.1974		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_99		1		0.3085		0.1425										0.2255		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_99		1		0.3557		0.1425										0.2491		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_99		1		0.5047		0.1425										0.3236		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_99		1		0.6698		0.1425										0.40615		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_99		1		0.8128		0.1461										0.47945		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_99		1		0.9737		0.1461										0.5599		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_99		2		0.2596		0.1722		0.0793								0.1703666667		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_99		2		0.3219		0.1751		0.0834								0.1934666667		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_99		2		0.3737		0.1751		0.0834								0.2107333333		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_99		2		0.4277		0.1751		0.0834								0.2287333333		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_99		2		0.5703		0.1751		0.0834								0.2762666667		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_99		2		0.7294		0.1751		0.0834								0.3293		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_99		2		0.8776		0.183		0.0791								0.3799		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_99		2		1.0579		0.183		0.0791								0.44		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_99		3		0.2397		0.2602		0.1318		0.0807						0.1781		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_99		3		0.2765		0.2683		0.1359		0.0812						0.190475		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_99		3		0.319		0.2683		0.1359		0.0812						0.2011		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_99		3		0.3812		0.2683		0.1359		0.0812						0.21665		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_99		3		0.5075		0.2683		0.1359		0.0812						0.248225		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_99		3		0.657		0.2683		0.1359		0.0812						0.2856		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_99		3		0.7891		0.2718		0.1397		0.0806						0.3203		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_99		3		0.9464		0.2718		0.1397		0.0806						0.359625		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_99		3		1.2551		0.2592		0.1608		0.1162						0.447825		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_99		3		1.5629		0.2592		0.1608		0.1162						0.524775		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_99		3		1.8808		0.2592		0.1608		0.1162						0.60425		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_100		1		0.1147		0.112										0.11335		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_100		1		0.1651		0.112										0.13855		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_100		1		0.1995		0.1344										0.16695		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_100		1		0.2469		0.1395										0.1932		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_100		1		0.3019		0.1395										0.2207		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_100		1		0.3481		0.1395										0.2438		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_100		1		0.4939		0.1395										0.3167		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_100		1		0.6555		0.1395										0.3975		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_100		1		0.7955		0.143										0.46925		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_100		1		0.9529		0.143										0.54795		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_100		2		0.2541		0.1685		0.0776								0.1667333333		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_100		2		0.315		0.1714		0.0816								0.1893333333		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_100		2		0.3658		0.1714		0.0816								0.2062666667		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_100		2		0.4186		0.1714		0.0816								0.2238666667		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_100		2		0.5582		0.1714		0.0816								0.2704		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_100		2		0.7139		0.1714		0.0816								0.3223		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_100		2		0.8589		0.1791		0.0774								0.3718		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_100		2		1.0354		0.1791		0.0774								0.4306333333		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_100		3		0.2346		0.2547		0.129		0.079						0.174325		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_100		3		0.2707		0.2626		0.133		0.0795						0.18645		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_100		3		0.3122		0.2626		0.133		0.0795						0.196825		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_100		3		0.3731		0.2626		0.133		0.0795						0.21205		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_100		3		0.4967		0.2626		0.133		0.0795						0.24295		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_100		3		0.643		0.2626		0.133		0.0795						0.279525		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_100		3		0.7723		0.266		0.1367		0.0788						0.31345		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_100		3		0.9263		0.266		0.1367		0.0788						0.35195		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_100		3		1.2284		0.2536		0.1574		0.1137						0.438275		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_100		3		1.5297		0.2536		0.1574		0.1137						0.5136		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_100		3		1.8408		0.2536		0.1574		0.1137						0.591375		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_101		1		0.1222		0.1193										0.12075		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_101		1		0.1759		0.1193										0.1476		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_101		1		0.2125		0.1432										0.17785		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_101		1		0.263		0.1486										0.2058		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_101		1		0.3216		0.1486										0.2351		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_101		1		0.3708		0.1486										0.2597		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_101		1		0.5262		0.1486										0.3374		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_101		1		0.6983		0.1486										0.42345		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_101		1		0.8474		0.1523										0.49985		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_101		1		1.0151		0.1523										0.5837		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_101		2		0.2707		0.1795		0.0827								0.1776333333		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_101		2		0.3356		0.1826		0.0869								0.2017		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_101		2		0.3896		0.1826		0.0869								0.2197		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_101		2		0.4459		0.1826		0.0869								0.2384666667		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_101		2		0.5946		0.1826		0.0869								0.2880333333		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_101		2		0.7605		0.1826		0.0869								0.3433333333		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_101		2		0.9149		0.1908		0.0824								0.3960333333		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_101		2		1.1029		0.1908		0.0824								0.4587		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_101		3		0.2499		0.2713		0.1374		0.0842						0.1857		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_101		3		0.2883		0.2797		0.1417		0.0847						0.1986		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_101		3		0.3326		0.2797		0.1417		0.0847						0.209675		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_101		3		0.3974		0.2797		0.1417		0.0847						0.225875		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_101		3		0.5291		0.2797		0.1417		0.0847						0.2588		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_101		3		0.6849		0.2797		0.1417		0.0847						0.29775		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_101		3		0.8227		0.2833		0.1456		0.084						0.3339		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_101		3		0.9867		0.2833		0.1456		0.084						0.3749		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_101		3		1.3085		0.2702		0.1677		0.1211						0.466875		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_101		3		1.6294		0.2702		0.1677		0.1211						0.5471		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_101		3		1.9609		0.2702		0.1677		0.1211						0.629975		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_102		1		0.1222		0.1193										0.12075		Eletricidade Verde Negócios  DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados o desconto de 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta de Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_102		1		0.1759		0.1193										0.1476		Eletricidade Verde Negócios  DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados o desconto de 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta de Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_102		1		0.2125		0.1432										0.17785		Eletricidade Verde Negócios  DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados o desconto de 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta de Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_102		1		0.263		0.1486										0.2058		Eletricidade Verde Negócios  DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados o desconto de 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta de Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_102		1		0.3216		0.1486										0.2351		Eletricidade Verde Negócios  DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados o desconto de 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta de Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_102		1		0.3708		0.1486										0.2597		Eletricidade Verde Negócios  DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados o desconto de 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta de Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_102		1		0.5262		0.1486										0.3374		Eletricidade Verde Negócios  DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados o desconto de 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta de Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_102		1		0.6983		0.1486										0.42345		Eletricidade Verde Negócios  DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados o desconto de 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta de Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_102		1		0.8474		0.1523										0.49985		Eletricidade Verde Negócios  DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados o desconto de 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta de Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_102		1		1.0151		0.1523										0.5837		Eletricidade Verde Negócios  DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados o desconto de 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta de Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_102		2		0.2707		0.1795		0.0827								0.1776333333		Eletricidade Verde Negócios  DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados o desconto de 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta de Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_102		2		0.3356		0.1826		0.0869								0.2017		Eletricidade Verde Negócios  DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados o desconto de 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta de Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_102		2		0.3896		0.1826		0.0869								0.2197		Eletricidade Verde Negócios  DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados o desconto de 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta de Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_102		2		0.4459		0.1826		0.0869								0.2384666667		Eletricidade Verde Negócios  DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados o desconto de 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta de Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_102		2		0.5946		0.1826		0.0869								0.2880333333		Eletricidade Verde Negócios  DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados o desconto de 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta de Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_102		2		0.7605		0.1826		0.0869								0.3433333333		Eletricidade Verde Negócios  DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados o desconto de 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta de Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_102		2		0.9149		0.1908		0.0824								0.3960333333		Eletricidade Verde Negócios  DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados o desconto de 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta de Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_102		2		1.1029		0.1908		0.0824								0.4587		Eletricidade Verde Negócios  DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados o desconto de 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta de Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_102		3		0.2499		0.2713		0.1374		0.0842						0.1857		Eletricidade Verde Negócios  DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados o desconto de 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta de Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_102		3		0.2883		0.2797		0.1417		0.0847						0.1986		Eletricidade Verde Negócios  DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados o desconto de 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta de Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_102		3		0.3326		0.2797		0.1417		0.0847						0.209675		Eletricidade Verde Negócios  DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados o desconto de 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta de Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_102		3		0.3974		0.2797		0.1417		0.0847						0.225875		Eletricidade Verde Negócios  DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados o desconto de 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta de Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_102		3		0.5291		0.2797		0.1417		0.0847						0.2588		Eletricidade Verde Negócios  DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados o desconto de 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta de Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_102		3		0.6849		0.2797		0.1417		0.0847						0.29775		Eletricidade Verde Negócios  DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados o desconto de 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta de Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_102		3		0.8227		0.2833		0.1456		0.084						0.3339		Eletricidade Verde Negócios  DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados o desconto de 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta de Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_102		3		0.9867		0.2833		0.1456		0.084						0.3749		Eletricidade Verde Negócios  DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados o desconto de 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta de Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_102		3		1.3085		0.2702		0.1677		0.1211						0.466875		Eletricidade Verde Negócios  DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados o desconto de 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta de Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_102		3		1.6294		0.2702		0.1677		0.1211						0.5471		Eletricidade Verde Negócios  DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados o desconto de 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta de Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_102		3		1.9609		0.2702		0.1677		0.1211						0.629975		Eletricidade Verde Negócios  DD + FE + NOS - Novos  Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados o desconto de 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta de Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_103		1		0.1235		0.1205										0.122		Eletricidade Verde Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_103		1		0.1777		0.1205										0.1491		Eletricidade Verde Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_103		1		0.2146		0.1446										0.1796		Eletricidade Verde Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_103		1		0.2657		0.1501										0.2079		Eletricidade Verde Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_103		1		0.3249		0.1501										0.2375		Eletricidade Verde Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_103		1		0.3746		0.1501										0.26235		Eletricidade Verde Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_103		1		0.5315		0.1501										0.3408		Eletricidade Verde Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_103		1		0.7054		0.1501										0.42775		Eletricidade Verde Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_103		1		0.8561		0.1538										0.50495		Eletricidade Verde Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_103		1		1.0254		0.1538										0.5896		Eletricidade Verde Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_103		2		0.2734		0.1814		0.0836								0.1794666667		Eletricidade Verde Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_103		2		0.339		0.1844		0.0878								0.2037333333		Eletricidade Verde Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_103		2		0.3936		0.1844		0.0878								0.2219333333		Eletricidade Verde Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_103		2		0.4505		0.1844		0.0878								0.2409		Eletricidade Verde Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_103		2		0.6006		0.1844		0.0878								0.2909333333		Eletricidade Verde Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_103		2		0.7682		0.1844		0.0878								0.3468		Eletricidade Verde Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_103		2		0.9243		0.1928		0.0833								0.4001333333		Eletricidade Verde Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_103		2		1.1141		0.1928		0.0833								0.4634		Eletricidade Verde Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_103		3		0.2525		0.274		0.1388		0.085						0.187575		Eletricidade Verde Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_103		3		0.2913		0.2825		0.1432		0.0855						0.200625		Eletricidade Verde Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_103		3		0.336		0.2825		0.1432		0.0855						0.2118		Eletricidade Verde Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_103		3		0.4014		0.2825		0.1432		0.0855						0.22815		Eletricidade Verde Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_103		3		0.5345		0.2825		0.1432		0.0855						0.261425		Eletricidade Verde Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_103		3		0.6919		0.2825		0.1432		0.0855						0.300775		Eletricidade Verde Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_103		3		0.8311		0.2862		0.1471		0.0848						0.3373		Eletricidade Verde Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_103		3		0.9967		0.2862		0.1471		0.0848						0.3787		Eletricidade Verde Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_103		3		1.3218		0.2729		0.1694		0.1224						0.471625		Eletricidade Verde Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_103		3		1.6461		0.2729		0.1694		0.1224						0.5527		Eletricidade Verde Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_103		3		1.9809		0.2729		0.1694		0.1224						0.6364		Eletricidade Verde Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_104		1		0.1247		0.1217										0.1232		Eletricidade Verde Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5053		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_104		1		0.1795		0.1217										0.1506		Eletricidade Verde Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5053		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_104		1		0.2168		0.1461										0.18145		Eletricidade Verde Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5053		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_104		1		0.2684		0.1516										0.21		Eletricidade Verde Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5053		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_104		1		0.3282		0.1516										0.2399		Eletricidade Verde Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5053		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_104		1		0.3784		0.1516										0.265		Eletricidade Verde Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5053		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_104		1		0.5369		0.1516										0.34425		Eletricidade Verde Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5053		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_104		1		0.7125		0.1516										0.43205		Eletricidade Verde Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5053		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_104		1		0.8647		0.1554										0.51005		Eletricidade Verde Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5053		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_104		1		1.0358		0.1554										0.5956		Eletricidade Verde Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5053		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_104		2		0.2762		0.1832		0.0844								0.1812666667		Eletricidade Verde Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5053		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_104		2		0.3424		0.1863		0.0887								0.2058		Eletricidade Verde Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5053		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_104		2		0.3976		0.1863		0.0887								0.2242		Eletricidade Verde Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5053		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_104		2		0.455		0.1863		0.0887								0.2433333333		Eletricidade Verde Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5053		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_104		2		0.6067		0.1863		0.0887								0.2939		Eletricidade Verde Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5053		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_104		2		0.776		0.1863		0.0887								0.3503333333		Eletricidade Verde Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5053		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_104		2		0.9336		0.1947		0.0841								0.4041333333		Eletricidade Verde Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5053		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_104		2		1.1254		0.1947		0.0841								0.4680666667		Eletricidade Verde Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5053		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_104		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Eletricidade Verde Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5053		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_104		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Eletricidade Verde Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5053		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_104		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Eletricidade Verde Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5053		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_104		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Eletricidade Verde Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5053		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_104		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Eletricidade Verde Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5053		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_104		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Eletricidade Verde Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5053		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_104		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Eletricidade Verde Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5053		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_104		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Eletricidade Verde Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5053		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_104		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Eletricidade Verde Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5053		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_104		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Eletricidade Verde Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5053		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_104		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Eletricidade Verde Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5053		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_105		1		0.1247		0.1217										0.1232		Eletricidade Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_105		1		0.1795		0.1217										0.1506		Eletricidade Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_105		1		0.2168		0.1461										0.18145		Eletricidade Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_105		1		0.2684		0.1516										0.21		Eletricidade Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_105		1		0.3282		0.1516										0.2399		Eletricidade Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_105		1		0.3784		0.1516										0.265		Eletricidade Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_105		1		0.5369		0.1516										0.34425		Eletricidade Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_105		1		0.7125		0.1516										0.43205		Eletricidade Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_105		1		0.8647		0.1554										0.51005		Eletricidade Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_105		1		1.0358		0.1554										0.5956		Eletricidade Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_105		2		0.2762		0.1832		0.0844								0.1812666667		Eletricidade Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_105		2		0.3424		0.1863		0.0887								0.2058		Eletricidade Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_105		2		0.3976		0.1863		0.0887								0.2242		Eletricidade Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_105		2		0.455		0.1863		0.0887								0.2433333333		Eletricidade Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_105		2		0.6067		0.1863		0.0887								0.2939		Eletricidade Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_105		2		0.776		0.1863		0.0887								0.3503333333		Eletricidade Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_105		2		0.9336		0.1947		0.0841								0.4041333333		Eletricidade Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_105		2		1.1254		0.1947		0.0841								0.4680666667		Eletricidade Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_105		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Eletricidade Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_105		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Eletricidade Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_105		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Eletricidade Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_105		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Eletricidade Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_105		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Eletricidade Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_105		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Eletricidade Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_105		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Eletricidade Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_105		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Eletricidade Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_105		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Eletricidade Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_105		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Eletricidade Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_105		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Eletricidade Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		0		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_106		1		0.2146		0.1446										0.1796		Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) a incidir sobre a potência contratada e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_106		1		0.2657		0.1501										0.2079		Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) a incidir sobre a potência contratada e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_106		1		0.3249		0.1501										0.2375		Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) a incidir sobre a potência contratada e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_106		1		0.3746		0.1501										0.26235		Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) a incidir sobre a potência contratada e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_106		1		0.5315		0.1501										0.3408		Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) a incidir sobre a potência contratada e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_106		1		0.7054		0.1501										0.42775		Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) a incidir sobre a potência contratada e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_106		1		0.8561		0.1538										0.50495		Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) a incidir sobre a potência contratada e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_106		1		1.0254		0.1538										0.5896		Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) a incidir sobre a potência contratada e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_106		2		0.2734		0.1814		0.0836								0.1794666667		Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) a incidir sobre a potência contratada e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_106		2		0.339		0.1844		0.0878								0.2037333333		Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) a incidir sobre a potência contratada e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_106		2		0.3936		0.1844		0.0878								0.2219333333		Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) a incidir sobre a potência contratada e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_106		2		0.4505		0.1844		0.0878								0.2409		Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) a incidir sobre a potência contratada e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_106		2		0.6006		0.1844		0.0878								0.2909333333		Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) a incidir sobre a potência contratada e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_106		2		0.7682		0.1844		0.0878								0.3468		Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) a incidir sobre a potência contratada e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_106		2		0.9243		0.1928		0.0833								0.4001333333		Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) a incidir sobre a potência contratada e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_106		2		1.1141		0.1928		0.0833								0.4634		Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) a incidir sobre a potência contratada e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_107		1		0.1908		0.1286										0.1597		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_107		1		0.2362		0.1334										0.1848		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_107		1		0.2888		0.1334										0.2111		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_107		1		0.333		0.1334										0.2332		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_107		1		0.4725		0.1334										0.30295		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_107		1		0.627		0.1334										0.3802		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_107		1		0.7609		0.1368										0.44885		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_107		1		0.9115		0.1368										0.52415		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_107		2		0.2431		0.1612		0.0743								0.1595333333		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_107		2		0.3013		0.1639		0.0781								0.1811		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_107		2		0.3499		0.1639		0.0781								0.1973		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_107		2		0.4004		0.1639		0.0781								0.2141333333		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_107		2		0.5339		0.1639		0.0781								0.2586333333		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_107		2		0.6829		0.1639		0.0781								0.3083		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_107		2		0.8216		0.1713		0.074								0.3556333333		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_107		2		0.9904		0.1713		0.074								0.4119		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_108		1		0.1908		0.1286										0.1597		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_108		1		0.2362		0.1334										0.1848		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_108		1		0.2888		0.1334										0.2111		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_108		1		0.333		0.1334										0.2332		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_108		1		0.4725		0.1334										0.30295		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_108		1		0.627		0.1334										0.3802		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_108		1		0.7609		0.1368										0.44885		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_108		1		0.9115		0.1368										0.52415		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_108		2		0.2431		0.1612		0.0743								0.1595333333		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_108		2		0.3013		0.1639		0.0781								0.1811		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_108		2		0.3499		0.1639		0.0781								0.1973		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_108		2		0.4004		0.1639		0.0781								0.2141333333		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_108		2		0.5339		0.1639		0.0781								0.2586333333		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_108		2		0.6829		0.1639		0.0781								0.3083		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_108		2		0.8216		0.1713		0.074								0.3556333333		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_108		2		0.9904		0.1713		0.074								0.4119		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_109		1		0.2125		0.1432										0.17785		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_109		1		0.263		0.1486										0.2058		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_109		1		0.3216		0.1486										0.2351		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_109		1		0.3708		0.1486										0.2597		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_109		1		0.5262		0.1486										0.3374		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_109		1		0.6983		0.1486										0.42345		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_109		1		0.8474		0.1523										0.49985		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_109		1		1.0151		0.1523										0.5837		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_109		2		0.2707		0.1795		0.0827								0.1776333333		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_109		2		0.3356		0.1826		0.0869								0.2017		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_109		2		0.3896		0.1826		0.0869								0.2197		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_109		2		0.4459		0.1826		0.0869								0.2384666667		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_109		2		0.5946		0.1826		0.0869								0.2880333333		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_109		2		0.7605		0.1826		0.0869								0.3433333333		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_109		2		0.9149		0.1908		0.0824								0.3960333333		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_109		2		1.1029		0.1908		0.0824								0.4587		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_110		1		0.1995		0.1344										0.16695		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_110		1		0.2469		0.1395										0.1932		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_110		1		0.3019		0.1395										0.2207		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_110		1		0.3481		0.1395										0.2438		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_110		1		0.4939		0.1395										0.3167		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_110		1		0.6555		0.1395										0.3975		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_110		1		0.7955		0.143										0.46925		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_110		1		0.9529		0.143										0.54795		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_110		2		0.2541		0.1685		0.0776								0.1667333333		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_110		2		0.315		0.1714		0.0816								0.1893333333		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_110		2		0.3658		0.1714		0.0816								0.2062666667		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_110		2		0.4186		0.1714		0.0816								0.2238666667		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_110		2		0.5582		0.1714		0.0816								0.2704		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_110		2		0.7139		0.1714		0.0816								0.3223		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_110		2		0.8589		0.1791		0.0774								0.3718		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_110		2		1.0354		0.1791		0.0774								0.4306333333		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_111		1		0.1995		0.1344										0.16695		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_111		1		0.2469		0.1395										0.1932		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_111		1		0.3019		0.1395										0.2207		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_111		1		0.3481		0.1395										0.2438		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_111		1		0.4939		0.1395										0.3167		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_111		1		0.6555		0.1395										0.3975		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_111		1		0.7955		0.143										0.46925		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_111		1		0.9529		0.143										0.54795		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_111		2		0.2541		0.1685		0.0776								0.1667333333		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_111		2		0.315		0.1714		0.0816								0.1893333333		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_111		2		0.3658		0.1714		0.0816								0.2062666667		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_111		2		0.4186		0.1714		0.0816								0.2238666667		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_111		2		0.5582		0.1714		0.0816								0.2704		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_111		2		0.7139		0.1714		0.0816								0.3223		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_111		2		0.8589		0.1791		0.0774								0.3718		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_111		2		1.0354		0.1791		0.0774								0.4306333333		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_112		1		0.1995		0.1344										0.16695		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_112		1		0.2469		0.1395										0.1932		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_112		1		0.3019		0.1395										0.2207		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_112		1		0.3481		0.1395										0.2438		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_112		1		0.4939		0.1395										0.3167		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_112		1		0.6555		0.1395										0.3975		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_112		1		0.7955		0.143										0.46925		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_112		1		0.9529		0.143										0.54795		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_112		2		0.2541		0.1685		0.0776								0.1667333333		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_112		2		0.315		0.1714		0.0816								0.1893333333		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_112		2		0.3658		0.1714		0.0816								0.2062666667		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_112		2		0.4186		0.1714		0.0816								0.2238666667		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_112		2		0.5582		0.1714		0.0816								0.2704		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_112		2		0.7139		0.1714		0.0816								0.3223		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_112		2		0.8589		0.1791		0.0774								0.3718		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_112		2		1.0354		0.1791		0.0774								0.4306333333		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_113		1		0.1951		0.1315										0.1633		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_113		1		0.2416		0.1364										0.189		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_113		1		0.2954		0.1364										0.2159		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_113		1		0.3406		0.1364										0.2385		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_113		1		0.4832		0.1364										0.3098		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_113		1		0.6413		0.1364										0.38885		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_113		1		0.7782		0.1399										0.45905		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_113		1		0.9322		0.1399										0.53605		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_113		2		0.2486		0.1649		0.076								0.1631666667		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_113		2		0.3082		0.1677		0.0798								0.1852333333		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_113		2		0.3578		0.1677		0.0798								0.2017666667		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_113		2		0.4095		0.1677		0.0798								0.219		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_113		2		0.546		0.1677		0.0798								0.2645		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_113		2		0.6984		0.1677		0.0798								0.3153		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_113		2		0.8402		0.1752		0.0757								0.3637		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_113		2		1.0129		0.1752		0.0757								0.4212666667		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_114		1		0.1951		0.1315										0.1633		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_114		1		0.2416		0.1364										0.189		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_114		1		0.2954		0.1364										0.2159		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_114		1		0.3406		0.1364										0.2385		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_114		1		0.4832		0.1364										0.3098		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_114		1		0.6413		0.1364										0.38885		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_114		1		0.7782		0.1399										0.45905		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_114		1		0.9322		0.1399										0.53605		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_114		2		0.2486		0.1649		0.076								0.1631666667		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_114		2		0.3082		0.1677		0.0798								0.1852333333		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_114		2		0.3578		0.1677		0.0798								0.2017666667		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_114		2		0.4095		0.1677		0.0798								0.219		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_114		2		0.546		0.1677		0.0798								0.2645		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_114		2		0.6984		0.1677		0.0798								0.3153		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_114		2		0.8402		0.1752		0.0757								0.3637		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_114		2		1.0129		0.1752		0.0757								0.4212666667		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_115		1		0.1951		0.1315										0.1633		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_115		1		0.2416		0.1364										0.189		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_115		1		0.2954		0.1364										0.2159		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_115		1		0.3406		0.1364										0.2385		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_115		1		0.4832		0.1364										0.3098		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_115		1		0.6413		0.1364										0.38885		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_115		1		0.7782		0.1399										0.45905		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_115		1		0.9322		0.1399										0.53605		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_115		2		0.2486		0.1649		0.076								0.1631666667		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_115		2		0.3082		0.1677		0.0798								0.1852333333		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_115		2		0.3578		0.1677		0.0798								0.2017666667		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_115		2		0.4095		0.1677		0.0798								0.219		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_115		2		0.546		0.1677		0.0798								0.2645		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_115		2		0.6984		0.1677		0.0798								0.3153		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_115		2		0.8402		0.1752		0.0757								0.3637		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_115		2		1.0129		0.1752		0.0757								0.4212666667		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_116		1		0.2038		0.1373										0.17055		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_116		1		0.2523		0.1425										0.1974		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_116		1		0.3085		0.1425										0.2255		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_116		1		0.3557		0.1425										0.2491		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_116		1		0.5047		0.1425										0.3236		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_116		1		0.6698		0.1425										0.40615		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_116		1		0.8128		0.1461										0.47945		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_116		1		0.9737		0.1461										0.5599		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_116		2		0.2596		0.1722		0.0793								0.1703666667		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_116		2		0.3219		0.1751		0.0834								0.1934666667		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_116		2		0.3737		0.1751		0.0834								0.2107333333		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_116		2		0.4277		0.1751		0.0834								0.2287333333		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_116		2		0.5703		0.1751		0.0834								0.2762666667		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_116		2		0.7294		0.1751		0.0834								0.3293		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_116		2		0.8776		0.183		0.0791								0.3799		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_116		2		1.0579		0.183		0.0791								0.44		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_117		1		0.2038		0.1373										0.17055		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_117		1		0.2523		0.1425										0.1974		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_117		1		0.3085		0.1425										0.2255		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_117		1		0.3557		0.1425										0.2491		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_117		1		0.5047		0.1425										0.3236		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_117		1		0.6698		0.1425										0.40615		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_117		1		0.8128		0.1461										0.47945		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_117		1		0.9737		0.1461										0.5599		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_117		2		0.2596		0.1722		0.0793								0.1703666667		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_117		2		0.3219		0.1751		0.0834								0.1934666667		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_117		2		0.3737		0.1751		0.0834								0.2107333333		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_117		2		0.4277		0.1751		0.0834								0.2287333333		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_117		2		0.5703		0.1751		0.0834								0.2762666667		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_117		2		0.7294		0.1751		0.0834								0.3293		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_117		2		0.8776		0.183		0.0791								0.3799		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_117		2		1.0579		0.183		0.0791								0.44		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_118		1		0.2038		0.1373										0.17055		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_118		1		0.2523		0.1425										0.1974		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_118		1		0.3085		0.1425										0.2255		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_118		1		0.3557		0.1425										0.2491		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_118		1		0.5047		0.1425										0.3236		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_118		1		0.6698		0.1425										0.40615		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_118		1		0.8128		0.1461										0.47945		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_118		1		0.9737		0.1461										0.5599		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_118		2		0.2596		0.1722		0.0793								0.1703666667		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_118		2		0.3219		0.1751		0.0834								0.1934666667		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_118		2		0.3737		0.1751		0.0834								0.2107333333		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_118		2		0.4277		0.1751		0.0834								0.2287333333		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_118		2		0.5703		0.1751		0.0834								0.2762666667		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_118		2		0.7294		0.1751		0.0834								0.3293		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_118		2		0.8776		0.183		0.0791								0.3799		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_118		2		1.0579		0.183		0.0791								0.44		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_119		1		0.193		0.13										0.1615		Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_119		1		0.2389		0.1349										0.1869		Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_119		1		0.2921		0.1349										0.2135		Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_119		1		0.3368		0.1349										0.23585		Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_119		1		0.4778		0.1349										0.30635		Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_119		1		0.6341		0.1349										0.3845		Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_119		1		0.7696		0.1383										0.45395		Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_119		1		0.9219		0.1383										0.5301		Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_119		2		0.2458		0.163		0.0751								0.1613		Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_119		2		0.3047		0.1658		0.0789								0.1831333333		Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_119		2		0.3539		0.1658		0.0789								0.1995333333		Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_119		2		0.405		0.1658		0.0789								0.2165666667		Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_119		2		0.54		0.1658		0.0789								0.2615666667		Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_119		2		0.6906		0.1658		0.0789								0.3117666667		Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_119		2		0.8309		0.1733		0.0748								0.3596666667		Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_119		2		1.0016		0.1733		0.0748								0.4165666667		Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_120		1		0.193		0.13										0.1615		Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_120		1		0.2389		0.1349										0.1869		Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_120		1		0.2921		0.1349										0.2135		Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_120		1		0.3368		0.1349										0.23585		Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_120		1		0.4778		0.1349										0.30635		Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_120		1		0.6341		0.1349										0.3845		Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_120		1		0.7696		0.1383										0.45395		Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_120		1		0.9219		0.1383										0.5301		Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_120		2		0.2458		0.163		0.0751								0.1613		Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_120		2		0.3047		0.1658		0.0789								0.1831333333		Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_120		2		0.3539		0.1658		0.0789								0.1995333333		Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_120		2		0.405		0.1658		0.0789								0.2165666667		Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_120		2		0.54		0.1658		0.0789								0.2615666667		Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_120		2		0.6906		0.1658		0.0789								0.3117666667		Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_120		2		0.8309		0.1733		0.0748								0.3596666667		Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_120		2		1.0016		0.1733		0.0748								0.4165666667		Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.		0		O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_121		2		0.2707		0.1795		0.0675								0.1725666667		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Tomada Casa EDP DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		243.09		299		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Tomada Casa EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Tomada Casa EDP com um custo total de 299€ (c/IVA)		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_121		2		0.3356		0.1826		0.071								0.1964		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Tomada Casa EDP DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		243.09		299		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Tomada Casa EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Tomada Casa EDP com um custo total de 299€ (c/IVA)		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_121		2		0.3896		0.1826		0.071								0.2144		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Tomada Casa EDP DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		243.09		299		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Tomada Casa EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Tomada Casa EDP com um custo total de 299€ (c/IVA)		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_121		2		0.4459		0.1826		0.071								0.2331666667		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Tomada Casa EDP DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		243.09		299		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Tomada Casa EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Tomada Casa EDP com um custo total de 299€ (c/IVA)		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_121		2		0.5946		0.1826		0.071								0.2827333333		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Tomada Casa EDP DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		243.09		299		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Tomada Casa EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Tomada Casa EDP com um custo total de 299€ (c/IVA)		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_121		2		0.7605		0.1826		0.071								0.3380333333		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Tomada Casa EDP DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		243.09		299		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Tomada Casa EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Tomada Casa EDP com um custo total de 299€ (c/IVA)		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_121		2		0.9149		0.1908		0.0673								0.391		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Tomada Casa EDP DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		243.09		299		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Tomada Casa EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Tomada Casa EDP com um custo total de 299€ (c/IVA)		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_121		2		1.1029		0.1908		0.0673								0.4536666667		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Tomada Casa EDP DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		243.09		299		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Tomada Casa EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Tomada Casa EDP com um custo total de 299€ (c/IVA)		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_121		3		1.2818		0.2647		0.1643		0.0989						0.452425		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Tomada Casa EDP DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		243.09		299		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Tomada Casa EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Tomada Casa EDP com um custo total de 299€ (c/IVA)		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_121		3		1.5962		0.2647		0.1643		0.0989						0.531025		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Tomada Casa EDP DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		243.09		299		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Tomada Casa EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Tomada Casa EDP com um custo total de 299€ (c/IVA)		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_121		3		1.9209		0.2647		0.1643		0.0989						0.6122		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Tomada Casa EDP DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		243.09		299		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Tomada Casa EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Tomada Casa EDP com um custo total de 299€ (c/IVA)		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_122		2		0.2707		0.1795		0.0675								0.1725666667		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		214.63		264		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP a partir de 22€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_122		2		0.3356		0.1826		0.071								0.1964		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		214.63		264		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP a partir de 22€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_122		2		0.3896		0.1826		0.071								0.2144		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		214.63		264		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP a partir de 22€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_122		2		0.4459		0.1826		0.071								0.2331666667		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		214.63		264		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP a partir de 22€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_122		2		0.5946		0.1826		0.071								0.2827333333		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		214.63		264		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP a partir de 22€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_122		2		0.7605		0.1826		0.071								0.3380333333		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		214.63		264		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP a partir de 22€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_122		2		0.9149		0.1908		0.0673								0.391		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		214.63		264		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP a partir de 22€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_122		2		1.1029		0.1908		0.0673								0.4536666667		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		214.63		264		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP a partir de 22€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_122		3		1.2818		0.2647		0.1643		0.0989						0.452425		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		214.63		264		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP a partir de 22€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_122		3		1.5962		0.2647		0.1643		0.0989						0.531025		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		214.63		264		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP a partir de 22€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_122		3		1.9209		0.2647		0.1643		0.0989						0.6122		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		214.63		264		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP a partir de 22€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_123		2		0.2707		0.1795		0.0675								0.1725666667		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger Condomínio DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		175.61		216		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento Condomínio EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP para Condomínios a partir de 18€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_123		2		0.3356		0.1826		0.071								0.1964		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger Condomínio DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		175.61		216		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento Condomínio EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP para Condomínios a partir de 18€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_123		2		0.3896		0.1826		0.071								0.2144		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger Condomínio DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		175.61		216		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento Condomínio EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP para Condomínios a partir de 18€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_123		2		0.4459		0.1826		0.071								0.2331666667		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger Condomínio DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		175.61		216		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento Condomínio EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP para Condomínios a partir de 18€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_123		2		0.5946		0.1826		0.071								0.2827333333		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger Condomínio DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		175.61		216		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento Condomínio EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP para Condomínios a partir de 18€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_123		2		0.7605		0.1826		0.071								0.3380333333		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger Condomínio DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		175.61		216		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento Condomínio EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP para Condomínios a partir de 18€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_123		2		0.9149		0.1908		0.0673								0.391		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger Condomínio DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		175.61		216		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento Condomínio EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP para Condomínios a partir de 18€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_123		2		1.1029		0.1908		0.0673								0.4536666667		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger Condomínio DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		175.61		216		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento Condomínio EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP para Condomínios a partir de 18€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_123		3		1.2818		0.2647		0.1643		0.0989						0.452425		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger Condomínio DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		175.61		216		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento Condomínio EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP para Condomínios a partir de 18€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_123		3		1.5962		0.2647		0.1643		0.0989						0.531025		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger Condomínio DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		175.61		216		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento Condomínio EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP para Condomínios a partir de 18€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_123		3		1.9209		0.2647		0.1643		0.0989						0.6122		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger Condomínio DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		175.61		216		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento Condomínio EDP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP para Condomínios a partir de 18€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_124		2		0.2707		0.1795		0.076								0.1754		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde VE20 DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente com veiculo elétrico		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_124		2		0.3356		0.1826		0.0798								0.1993333333		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde VE20 DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente com veiculo elétrico		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_124		2		0.3896		0.1826		0.0798								0.2173333333		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde VE20 DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente com veiculo elétrico		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_124		2		0.4459		0.1826		0.0798								0.2361		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde VE20 DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente com veiculo elétrico		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_124		2		0.5946		0.1826		0.0798								0.2856666667		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde VE20 DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente com veiculo elétrico		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_124		2		0.7605		0.1826		0.0798								0.3409666667		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde VE20 DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente com veiculo elétrico		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_124		2		0.9149		0.1908		0.0757								0.3938		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde VE20 DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente com veiculo elétrico		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_124		2		1.1029		0.1908		0.0757								0.4564666667		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde VE20 DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente com veiculo elétrico		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_124		3		1.2818		0.2647		0.1643		0.1112						0.4555		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde VE20 DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente com veiculo elétrico		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_124		3		1.5962		0.2647		0.1643		0.1112						0.5341		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde VE20 DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente com veiculo elétrico		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_124		3		1.9209		0.2647		0.1643		0.1112						0.615275		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde VE20 DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/		0		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente com veiculo elétrico		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_125		1		0.1247		0.1217										0.1232		Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_125		1		0.1795		0.1217										0.1506		Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_125		1		0.1951		0.1315										0.1633		Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_125		1		0.2416		0.1364										0.189		Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_125		1		0.2954		0.1364										0.2159		Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_125		1		0.3406		0.1364										0.2385		Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_125		1		0.4832		0.1364										0.3098		Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_125		1		0.6413		0.1364										0.38885		Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_125		1		0.7782		0.1399										0.45905		Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_125		1		0.9322		0.1399										0.53605		Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_125		2		0.2486		0.1649		0.076								0.1631666667		Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_125		2		0.3082		0.1677		0.0798								0.1852333333		Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_125		2		0.3578		0.1677		0.0798								0.2017666667		Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_125		2		0.4095		0.1677		0.0798								0.219		Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_125		2		0.546		0.1677		0.0798								0.2645		Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_125		2		0.6984		0.1677		0.0798								0.3153		Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_125		2		0.8402		0.1752		0.0757								0.3637		Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_125		2		1.0129		0.1752		0.0757								0.4212666667		Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_125		3		0.2295		0.2491		0.1262		0.0773						0.170525		Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_125		3		0.2648		0.2569		0.1301		0.0778						0.1824		Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_125		3		0.3055		0.2569		0.1301		0.0778						0.192575		Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_125		3		0.365		0.2569		0.1301		0.0778						0.20745		Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_125		3		0.4859		0.2569		0.1301		0.0778						0.237675		Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_125		3		0.629		0.2569		0.1301		0.0778						0.27345		Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_125		3		0.7556		0.2602		0.1337		0.0771						0.30665		Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_125		3		0.9061		0.2602		0.1337		0.0771						0.344275		Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_125		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_125		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_125		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_126		1		0.1247		0.1217										0.1232		Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_126		1		0.1795		0.1217										0.1506		Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_126		1		0.2168		0.1461										0.18145		Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_126		1		0.2684		0.1516										0.21		Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_126		1		0.3282		0.1516										0.2399		Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_126		1		0.3784		0.1516										0.265		Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_126		1		0.5369		0.1516										0.34425		Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_126		1		0.7125		0.1516										0.43205		Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_126		1		0.8647		0.1554										0.51005		Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_126		1		1.0358		0.1554										0.5956		Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_126		2		0.2762		0.1832		0.0844								0.1812666667		Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_126		2		0.3424		0.1863		0.0887								0.2058		Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_126		2		0.3976		0.1863		0.0887								0.2242		Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_126		2		0.455		0.1863		0.0887								0.2433333333		Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_126		2		0.6067		0.1863		0.0887								0.2939		Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_126		2		0.776		0.1863		0.0887								0.3503333333		Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_126		2		0.9336		0.1947		0.0841								0.4041333333		Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_126		2		1.1254		0.1947		0.0841								0.4680666667		Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_126		3		0.255		0.2768		0.1402		0.0859						0.189475		Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_126		3		0.2942		0.2854		0.1446		0.0864						0.20265		Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_126		3		0.3394		0.2854		0.1446		0.0864						0.21395		Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_126		3		0.4055		0.2854		0.1446		0.0864						0.230475		Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_126		3		0.5399		0.2854		0.1446		0.0864						0.264075		Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_126		3		0.6989		0.2854		0.1446		0.0864						0.303825		Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_126		3		0.8395		0.2891		0.1486		0.0857						0.340725		Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_126		3		1.0068		0.2891		0.1486		0.0857						0.38255		Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_126		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_126		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_126		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Eletricidade  		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_127		1		0.1247		0.1217										0.1232		Condomínios DD  		desconto por débito direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_127		1		0.1795		0.1217										0.1506		Condomínios DD  		desconto por débito direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_127		1		0.206		0.1461										0.17605		Condomínios DD  		desconto por débito direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_127		1		0.255		0.1516										0.2033		Condomínios DD  		desconto por débito direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_127		1		0.3118		0.1516										0.2317		Condomínios DD  		desconto por débito direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_127		1		0.3595		0.1516										0.25555		Condomínios DD  		desconto por débito direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_127		1		0.5101		0.1516										0.33085		Condomínios DD  		desconto por débito direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_127		1		0.6769		0.1516										0.41425		Condomínios DD  		desconto por débito direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_127		1		0.8215		0.1554										0.48845		Condomínios DD  		desconto por débito direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_127		1		0.984		0.1554										0.5697		Condomínios DD  		desconto por débito direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_127		2		0.2624		0.1832		0.0844								0.1766666667		Condomínios DD  		desconto por débito direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_127		2		0.3253		0.1863		0.0887								0.2001		Condomínios DD  		desconto por débito direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_127		2		0.3777		0.1863		0.0887								0.2175666667		Condomínios DD  		desconto por débito direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_127		2		0.4323		0.1863		0.0887								0.2357666667		Condomínios DD  		desconto por débito direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_127		2		0.5764		0.1863		0.0887								0.2838		Condomínios DD  		desconto por débito direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_127		2		0.7372		0.1863		0.0887								0.3374		Condomínios DD  		desconto por débito direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_127		2		0.8869		0.1947		0.0841								0.3885666667		Condomínios DD  		desconto por débito direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_127		2		1.0691		0.1947		0.0841								0.4493		Condomínios DD  		desconto por débito direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_127		3		1.0682		0.2757		0.1711		0.1236						0.40965		Condomínios DD  		desconto por débito direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_127		3		1.3302		0.2757		0.1711		0.1236						0.47515		Condomínios DD  		desconto por débito direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_127		3		1.6007		0.2757		0.1711		0.1236						0.542775		Condomínios DD  		desconto por débito direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		1.15		1				EDPC_128		1		0.1247		0.1217										0.1232		Condomínios 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		2.3		2				EDPC_128		1		0.1795		0.1217										0.1506		Condomínios 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45		3				EDPC_128		1		0.2168		0.1461										0.18145		Condomínios 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6		4				EDPC_128		1		0.2684		0.1516										0.21		Condomínios 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_128		1		0.3282		0.1516										0.2399		Condomínios 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_128		1		0.3784		0.1516										0.265		Condomínios 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_128		1		0.5369		0.1516										0.34425		Condomínios 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_128		1		0.7125		0.1516										0.43205		Condomínios 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_128		1		0.8647		0.1554										0.51005		Condomínios 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_128		1		1.0358		0.1554										0.5956		Condomínios 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		3.45						EDPC_128		2		0.2762		0.1832		0.0844								0.1812666667		Condomínios 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		4.6						EDPC_128		2		0.3424		0.1863		0.0887								0.2058		Condomínios 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		5.75						EDPC_128		2		0.3976		0.1863		0.0887								0.2242		Condomínios 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		6.9						EDPC_128		2		0.455		0.1863		0.0887								0.2433333333		Condomínios 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		10.35						EDPC_128		2		0.6067		0.1863		0.0887								0.2939		Condomínios 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		13.8						EDPC_128		2		0.776		0.1863		0.0887								0.3503333333		Condomínios 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		17.25						EDPC_128		2		0.9336		0.1947		0.0841								0.4041333333		Condomínios 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		20.7						EDPC_128		2		1.1254		0.1947		0.0841								0.4680666667		Condomínios 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		27.6						EDPC_128		3		1.3352		0.2757		0.1711		0.1236						0.4764		Condomínios 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		34.5						EDPC_128		3		1.6627		0.2757		0.1711		0.1236						0.558275		Condomínios 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EDPC		41.4						EDPC_128		3		2.0009		0.2757		0.1711		0.1236						0.642825		Condomínios 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		3		1/11/23		12/31/99		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		END		1.15		1				END_01		1		0.1363		0.145						0.1357		0.1773		0.14065		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade/Gás		END		2.3		2				END_01		1		0.1891		0.145						0.1984		0.1591		0.16705		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade/Gás		END		3.45		3				END_01		1		0.2247		0.145						0.3217		0.1565		0.18485		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade/Gás		END		4.6		4				END_01		1		0.2943		0.145						0.4123		0.1533		0.21965		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_01		1		0.3624		0.145										0.2537		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_01		1		0.4285		0.145										0.28675		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_01		1		0.5574		0.145										0.3512		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_01		1		0.7442		0.145										0.4446		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_01		1		0.9344		0.145										0.5397		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_01		1		1.1202		0.145										0.6326		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade/Gás		END		3.45						END_01		2		0.2247		0.1801		0.1015								0.1687666667		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade/Gás		END		4.6						END_01		2		0.2943		0.1801		0.1015								0.1919666667		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_01		2		0.3624		0.1801		0.1015								0.2146666667		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_01		2		0.4285		0.1801		0.1015								0.2367		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_01		2		0.5574		0.1801		0.1015								0.2796666667		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_01		2		0.7442		0.1801		0.1015								0.3419333333		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_01		2		0.9344		0.1801		0.1015								0.4053333333		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_01		2		1.1202		0.1801		0.1015								0.4672666667		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade/Gás		END		1.15		1				END_02		1		0.1363		0.145						0.1357		0.1773		0.14065		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade/Gás		END		2.3		2				END_02		1		0.1891		0.145						0.1984		0.1591		0.16705		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade/Gás		END		3.45		3				END_02		1		0.2247		0.145						0.3217		0.1565		0.18485		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade/Gás		END		4.6		4				END_02		1		0.2943		0.145						0.4123		0.1533		0.21965		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_02		1		0.3624		0.145										0.2537		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_02		1		0.4285		0.145										0.28675		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_02		1		0.5574		0.145										0.3512		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_02		1		0.7442		0.145										0.4446		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_02		1		0.9344		0.145										0.5397		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_02		1		1.1202		0.145										0.6326		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade/Gás		END		3.45						END_02		2		0.2247		0.1801		0.1015								0.1687666667		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade/Gás		END		4.6						END_02		2		0.2943		0.1801		0.1015								0.1919666667		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_02		2		0.3624		0.1801		0.1015								0.2146666667		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_02		2		0.4285		0.1801		0.1015								0.2367		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_02		2		0.5574		0.1801		0.1015								0.2796666667		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_02		2		0.7442		0.1801		0.1015								0.3419333333		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_02		2		0.9344		0.1801		0.1015								0.4053333333		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_02		2		1.1202		0.1801		0.1015								0.4672666667		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		1.15		1				END_03		1		0.1363		0.145										0.14065		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		2.3		2				END_03		1		0.1891		0.145										0.16705		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		3.45		3				END_03		1		0.2247		0.145										0.18485		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		4.6		4				END_03		1		0.2943		0.145										0.21965		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		5.75						END_03		1		0.3624		0.145										0.2537		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		6.9						END_03		1		0.4285		0.145										0.28675		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		10.35						END_03		1		0.5574		0.145										0.3512		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		13.8						END_03		1		0.7442		0.145										0.4446		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		17.25						END_03		1		0.9344		0.145										0.5397		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		20.7						END_03		1		1.1202		0.145										0.6326		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		3.45						END_03		2		0.2247		0.1801		0.1015								0.1687666667		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		4.6						END_03		2		0.2943		0.1801		0.1015								0.1919666667		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		5.75						END_03		2		0.3624		0.1801		0.1015								0.2146666667		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		6.9						END_03		2		0.4285		0.1801		0.1015								0.2367		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		10.35						END_03		2		0.5574		0.1801		0.1015								0.2796666667		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		13.8						END_03		2		0.7442		0.1801		0.1015								0.3419333333		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		17.25						END_03		2		0.9344		0.1801		0.1015								0.4053333333		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		20.7						END_03		2		1.1202		0.1801		0.1015								0.4672666667		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		1.15		1				END_04		1		0.1363		0.145										0.14065		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		2.3		2				END_04		1		0.1891		0.145										0.16705		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		3.45		3				END_04		1		0.2247		0.145										0.18485		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		4.6		4				END_04		1		0.2943		0.145										0.21965		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		5.75						END_04		1		0.3624		0.145										0.2537		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		6.9						END_04		1		0.4285		0.145										0.28675		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		10.35						END_04		1		0.5574		0.145										0.3512		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		13.8						END_04		1		0.7442		0.145										0.4446		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		17.25						END_04		1		0.9344		0.145										0.5397		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		20.7						END_04		1		1.1202		0.145										0.6326		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		3.45						END_04		2		0.2247		0.1801		0.1015								0.1687666667		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		4.6						END_04		2		0.2943		0.1801		0.1015								0.1919666667		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		5.75						END_04		2		0.3624		0.1801		0.1015								0.2146666667		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		6.9						END_04		2		0.4285		0.1801		0.1015								0.2367		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		10.35						END_04		2		0.5574		0.1801		0.1015								0.2796666667		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		13.8						END_04		2		0.7442		0.1801		0.1015								0.3419333333		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		17.25						END_04		2		0.9344		0.1801		0.1015								0.4053333333		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		20.7						END_04		2		1.1202		0.1801		0.1015								0.4672666667		Tarifa e-luz&gás		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Gás		END		1.15		1				END_05		1										0.1357		0.1773				Tarifa e-gás		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Gás		END		2.3		2				END_05		1										0.1984		0.1591				Tarifa e-gás		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Gás		END		3.45		3				END_05		1										0.3217		0.1565				Tarifa e-gás		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Gás		END		4.6		4				END_05		1										0.4123		0.1533				Tarifa e-gás		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Gás		END		1.15		1				END_06		1										0.1357		0.1773				Tarifa e-gás		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Gás		END		2.3		2				END_06		1										0.1984		0.1591				Tarifa e-gás		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Gás		END		3.45		3				END_06		1										0.3217		0.1565				Tarifa e-gás		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Gás		END		4.6		4				END_06		1										0.4123		0.1533				Tarifa e-gás		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		1.15		1				END_07		1		0.2035		0.1793										0.1914		Tranquilidade		0		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos.		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		2.3		2				END_07		1		0.2823		0.1793										0.2308		Tranquilidade		0		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos.		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		3.45		3				END_07		1		0.3354		0.1793										0.25735		Tranquilidade		0		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos.		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		4.6		4				END_07		1		0.4393		0.1793										0.3093		Tranquilidade		0		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos.		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		5.75						END_07		1		0.541		0.1793										0.36015		Tranquilidade		0		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos.		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		6.9						END_07		1		0.6396		0.1793										0.40945		Tranquilidade		0		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos.		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		10.35						END_07		1		0.8321		0.1793										0.5057		Tranquilidade		0		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos.		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		13.8						END_07		1		1.1109		0.1793										0.6451		Tranquilidade		0		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos.		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		17.25						END_07		1		1.3948		0.1793										0.78705		Tranquilidade		0		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos.		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		20.7						END_07		1		1.6724		0.1793										0.92585		Tranquilidade		0		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos.		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		1.15		1				END_08		1		0.2035		0.1793										0.1914		Tranquilidade		0		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos.		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		2.3		2				END_08		1		0.2823		0.1793										0.2308		Tranquilidade		0		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos.		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		3.45		3				END_08		1		0.3354		0.1793										0.25735		Tranquilidade		0		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos.		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		4.6		4				END_08		1		0.4393		0.1793										0.3093		Tranquilidade		0		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos.		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		5.75						END_08		1		0.541		0.1793										0.36015		Tranquilidade		0		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos.		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		6.9						END_08		1		0.6396		0.1793										0.40945		Tranquilidade		0		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos.		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		10.35						END_08		1		0.8321		0.1793										0.5057		Tranquilidade		0		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos.		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		13.8						END_08		1		1.1109		0.1793										0.6451		Tranquilidade		0		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos.		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		17.25						END_08		1		1.3948		0.1793										0.78705		Tranquilidade		0		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos.		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		20.7						END_08		1		1.6724		0.1793										0.92585		Tranquilidade		0		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos.		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade/Gás		END		1.15		1				END_09		1										0.127		0.1656				Tarifa Simples		0		Tod		1		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% no total da fatura da luz e desconto de 15% no total da fatura do gás. Tarifa exclusiva para clientes que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade/Gás		END		2.3		2				END_09		1										0.1683		0.1501				Tarifa Simples		0		Tod		1		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% no total da fatura da luz e desconto de 15% no total da fatura do gás. Tarifa exclusiva para clientes que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade/Gás		END		3.45		3				END_09		1		0.1889		0.156										0.17245		Tarifa Simples		0		Tod		1		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% no total da fatura da luz e desconto de 15% no total da fatura do gás. Tarifa exclusiva para clientes que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade/Gás		END		4.6		4				END_09		1		0.2475		0.156										0.20175		Tarifa Simples		0		Tod		1		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% no total da fatura da luz e desconto de 15% no total da fatura do gás. Tarifa exclusiva para clientes que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_09		1		0.3048		0.156										0.2304		Tarifa Simples		0		Tod		1		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% no total da fatura da luz e desconto de 15% no total da fatura do gás. Tarifa exclusiva para clientes que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_09		1		0.3604		0.156										0.2582		Tarifa Simples		0		Tod		1		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% no total da fatura da luz e desconto de 15% no total da fatura do gás. Tarifa exclusiva para clientes que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade/Gás		END		1.15		1				END_10		1										0.127		0.1656				Tarifa Simples		0		Tod		1		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% no total da fatura da luz e desconto de 15% no total da fatura do gás. Tarifa exclusiva para clientes que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade/Gás		END		2.3		2				END_10		1										0.1683		0.1501				Tarifa Simples		0		Tod		1		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% no total da fatura da luz e desconto de 15% no total da fatura do gás. Tarifa exclusiva para clientes que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade/Gás		END		3.45		3				END_10		1		0.1889		0.156										0.17245		Tarifa Simples		0		Tod		1		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% no total da fatura da luz e desconto de 15% no total da fatura do gás. Tarifa exclusiva para clientes que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade/Gás		END		4.6		4				END_10		1		0.2475		0.156										0.20175		Tarifa Simples		0		Tod		1		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% no total da fatura da luz e desconto de 15% no total da fatura do gás. Tarifa exclusiva para clientes que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_10		1		0.3048		0.156										0.2304		Tarifa Simples		0		Tod		1		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% no total da fatura da luz e desconto de 15% no total da fatura do gás. Tarifa exclusiva para clientes que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_10		1		0.3604		0.156										0.2582		Tarifa Simples		0		Tod		1		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% no total da fatura da luz e desconto de 15% no total da fatura do gás. Tarifa exclusiva para clientes que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		3.45		3				END_11		1		0.1889		0.156										0.17245		Tarifa Simples		0		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% no total da fatura. Tarifa exclusiva para clientes que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		4.6		4				END_11		1		0.2475		0.156										0.20175		Tarifa Simples		0		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% no total da fatura. Tarifa exclusiva para clientes que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		5.75						END_11		1		0.3048		0.156										0.2304		Tarifa Simples		0		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% no total da fatura. Tarifa exclusiva para clientes que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		6.9						END_11		1		0.3604		0.156										0.2582		Tarifa Simples		0		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% no total da fatura. Tarifa exclusiva para clientes que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Gás		END		1.15		1				END_12		1										0.127		0.1656				Tarifa Simples		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 15% no total da fatura. Tarifa exclusiva para clientes que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Gás		END		2.3		2				END_12		1										0.1683		0.1501				Tarifa Simples		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 15% no total da fatura. Tarifa exclusiva para clientes que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Gás		END		1.15		1				END_13		1										0.127		0.1656				Tarifa Simples		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 15% no total da fatura. Tarifa exclusiva para clientes que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Gás		END		2.3		2				END_13		1										0.1683		0.1501				Tarifa Simples		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 15% no total da fatura. Tarifa exclusiva para clientes que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		3.45		3				END_14		1		0.2375		0.1684										0.20295		Tarifa Aniversário		0		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		15.021		0.0833333333		0.0833333333		0.0000833333		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Por cada ano que continue nesta Tarifa, oferecemos sempre uma fatura grátis, é uma vantagem que perdura no tempo		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800 10 10 30		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		12ª Fatura totalmente grátis.A fatura grátis consiste em dar um bónus que anula o valor dos seguintes conceitos:no caso da luz Termo de potência ,termo de energia,Tarifas de acesso,Imposto audiovisual,IEC,e a Taxa exploração DGEG.E no caso do gás do termo fixo,termo de energia,tarifas de acesso,IEC e a Taxa Ocupação Subsolo.Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos.

		Eletricidade		END		4.6		4				END_14		1		0.3111		0.1684										0.23975		Tarifa Aniversário		0		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		15.021		0.0833333333		0.0833333333		0.0000833333		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Por cada ano que continue nesta Tarifa, oferecemos sempre uma fatura grátis, é uma vantagem que perdura no tempo		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800 10 10 30		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		12ª Fatura totalmente grátis.A fatura grátis consiste em dar um bónus que anula o valor dos seguintes conceitos:no caso da luz Termo de potência ,termo de energia,Tarifas de acesso,Imposto audiovisual,IEC,e a Taxa exploração DGEG.E no caso do gás do termo fixo,termo de energia,tarifas de acesso,IEC e a Taxa Ocupação Subsolo.Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos.

		Eletricidade		END		5.75						END_14		1		0.3831		0.1684										0.27575		Tarifa Aniversário		0		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		15.021		0.0833333333		0.0833333333		0.0000833333		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Por cada ano que continue nesta Tarifa, oferecemos sempre uma fatura grátis, é uma vantagem que perdura no tempo		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800 10 10 30		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		12ª Fatura totalmente grátis.A fatura grátis consiste em dar um bónus que anula o valor dos seguintes conceitos:no caso da luz Termo de potência ,termo de energia,Tarifas de acesso,Imposto audiovisual,IEC,e a Taxa exploração DGEG.E no caso do gás do termo fixo,termo de energia,tarifas de acesso,IEC e a Taxa Ocupação Subsolo.Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos.

		Eletricidade		END		6.9						END_14		1		0.4529		0.1684										0.31065		Tarifa Aniversário		0		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		15.021		0.0833333333		0.0833333333		0.0000833333		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Por cada ano que continue nesta Tarifa, oferecemos sempre uma fatura grátis, é uma vantagem que perdura no tempo		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800 10 10 30		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		12ª Fatura totalmente grátis.A fatura grátis consiste em dar um bónus que anula o valor dos seguintes conceitos:no caso da luz Termo de potência ,termo de energia,Tarifas de acesso,Imposto audiovisual,IEC,e a Taxa exploração DGEG.E no caso do gás do termo fixo,termo de energia,tarifas de acesso,IEC e a Taxa Ocupação Subsolo.Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos.

		Eletricidade		END		3.45		3				END_15		1		0.2375		0.1684										0.20295		Tarifa Aniversário		0		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		S		N		0		0		3.021		0.0833333333		0.0833333333		0.0000833333		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Por cada ano que continue nesta Tarifa, oferecemos sempre uma fatura grátis, é uma vantagem que perdura no tempo		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800 10 10 30		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		12ª Fatura totalmente grátis.A fatura grátis consiste em dar um bónus que anula o valor dos seguintes conceitos:no caso da luz Termo de potência ,termo de energia,Tarifas de acesso,Imposto audiovisual,IEC,e a Taxa exploração DGEG.E no caso do gás do termo fixo,termo de energia,tarifas de acesso,IEC e a Taxa Ocupação Subsolo. .

		Eletricidade		END		4.6		4				END_15		1		0.3111		0.1684										0.23975		Tarifa Aniversário		0		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		S		N		0		0		3.021		0.0833333333		0.0833333333		0.0000833333		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Por cada ano que continue nesta Tarifa, oferecemos sempre uma fatura grátis, é uma vantagem que perdura no tempo		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800 10 10 30		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		12ª Fatura totalmente grátis.A fatura grátis consiste em dar um bónus que anula o valor dos seguintes conceitos:no caso da luz Termo de potência ,termo de energia,Tarifas de acesso,Imposto audiovisual,IEC,e a Taxa exploração DGEG.E no caso do gás do termo fixo,termo de energia,tarifas de acesso,IEC e a Taxa Ocupação Subsolo. .

		Eletricidade		END		5.75						END_15		1		0.3831		0.1684										0.27575		Tarifa Aniversário		0		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		S		N		0		0		3.021		0.0833333333		0.0833333333		0.0000833333		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Por cada ano que continue nesta Tarifa, oferecemos sempre uma fatura grátis, é uma vantagem que perdura no tempo		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800 10 10 30		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		12ª Fatura totalmente grátis.A fatura grátis consiste em dar um bónus que anula o valor dos seguintes conceitos:no caso da luz Termo de potência ,termo de energia,Tarifas de acesso,Imposto audiovisual,IEC,e a Taxa exploração DGEG.E no caso do gás do termo fixo,termo de energia,tarifas de acesso,IEC e a Taxa Ocupação Subsolo. .

		Eletricidade		END		6.9						END_15		1		0.4529		0.1684										0.31065		Tarifa Aniversário		0		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		S		N		0		0		3.021		0.0833333333		0.0833333333		0.0000833333		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Por cada ano que continue nesta Tarifa, oferecemos sempre uma fatura grátis, é uma vantagem que perdura no tempo		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800 10 10 30		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		12ª Fatura totalmente grátis.A fatura grátis consiste em dar um bónus que anula o valor dos seguintes conceitos:no caso da luz Termo de potência ,termo de energia,Tarifas de acesso,Imposto audiovisual,IEC,e a Taxa exploração DGEG.E no caso do gás do termo fixo,termo de energia,tarifas de acesso,IEC e a Taxa Ocupação Subsolo. .

		Eletricidade/Gás		END		1.15		1				END_16		1										0.1614		0.1925				Tarifa Aniversário		0		Tod		1		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		15.021		0.0833333333		0.0833333333		0.0000833333		0.0833333333		0.0833333333		0.0004941		0		0		0		0		0		0		0		Por cada ano que continue nesta Tarifa, oferecemos sempre uma fatura grátis, é uma vantagem que perdura no tempo		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800 10 10 30		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		12ª Fatura totalmente grátis.A fatura grátis consiste em dar um bónus que anula o valor dos seguintes conceitos:no caso da luz Termo de potência,termo de energia,Tarifas de acesso,Imposto audiovisual,IEC,e a Taxa exploração DGEG.E no caso do gás do termo fixo,termo de energia,tarifas de acesso,IEC e a Taxa Ocupação Subsolo.Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos.

		Eletricidade/Gás		END		2.3		2				END_16		1										0.2352		0.1768				Tarifa Aniversário		0		Tod		1		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		15.021		0.0833333333		0.0833333333		0.0000833333		0.0833333333		0.0833333333		0.0004941		0		0		0		0		0		0		0		Por cada ano que continue nesta Tarifa, oferecemos sempre uma fatura grátis, é uma vantagem que perdura no tempo		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800 10 10 30		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		12ª Fatura totalmente grátis.A fatura grátis consiste em dar um bónus que anula o valor dos seguintes conceitos:no caso da luz Termo de potência,termo de energia,Tarifas de acesso,Imposto audiovisual,IEC,e a Taxa exploração DGEG.E no caso do gás do termo fixo,termo de energia,tarifas de acesso,IEC e a Taxa Ocupação Subsolo.Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos.

		Eletricidade/Gás		END		3.45		3				END_16		1		0.2375		0.1684						0.3815		0.1757		0.20295		Tarifa Aniversário		0		Tod		1		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		15.021		0.0833333333		0.0833333333		0.0000833333		0.0833333333		0.0833333333		0.0004941		0		0		0		0		0		0		0		Por cada ano que continue nesta Tarifa, oferecemos sempre uma fatura grátis, é uma vantagem que perdura no tempo		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800 10 10 30		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		12ª Fatura totalmente grátis.A fatura grátis consiste em dar um bónus que anula o valor dos seguintes conceitos:no caso da luz Termo de potência,termo de energia,Tarifas de acesso,Imposto audiovisual,IEC,e a Taxa exploração DGEG.E no caso do gás do termo fixo,termo de energia,tarifas de acesso,IEC e a Taxa Ocupação Subsolo.Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos.

		Eletricidade/Gás		END		4.6		4				END_16		1		0.3111		0.1684						0.4883		0.1728		0.23975		Tarifa Aniversário		0		Tod		1		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		15.021		0.0833333333		0.0833333333		0.0000833333		0.0833333333		0.0833333333		0.0004941		0		0		0		0		0		0		0		Por cada ano que continue nesta Tarifa, oferecemos sempre uma fatura grátis, é uma vantagem que perdura no tempo		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800 10 10 30		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		12ª Fatura totalmente grátis.A fatura grátis consiste em dar um bónus que anula o valor dos seguintes conceitos:no caso da luz Termo de potência,termo de energia,Tarifas de acesso,Imposto audiovisual,IEC,e a Taxa exploração DGEG.E no caso do gás do termo fixo,termo de energia,tarifas de acesso,IEC e a Taxa Ocupação Subsolo.Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos.

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_16		1		0.3831		0.1684										0.27575		Tarifa Aniversário		0		Tod		1		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		15.021		0.0833333333		0.0833333333		0.0000833333		0.0833333333		0.0833333333		0.0004941		0		0		0		0		0		0		0		Por cada ano que continue nesta Tarifa, oferecemos sempre uma fatura grátis, é uma vantagem que perdura no tempo		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800 10 10 30		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		12ª Fatura totalmente grátis.A fatura grátis consiste em dar um bónus que anula o valor dos seguintes conceitos:no caso da luz Termo de potência,termo de energia,Tarifas de acesso,Imposto audiovisual,IEC,e a Taxa exploração DGEG.E no caso do gás do termo fixo,termo de energia,tarifas de acesso,IEC e a Taxa Ocupação Subsolo.Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos.

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_16		1		0.4529		0.1684										0.31065		Tarifa Aniversário		0		Tod		1		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		15.021		0.0833333333		0.0833333333		0.0000833333		0.0833333333		0.0833333333		0.0004941		0		0		0		0		0		0		0		Por cada ano que continue nesta Tarifa, oferecemos sempre uma fatura grátis, é uma vantagem que perdura no tempo		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800 10 10 30		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		12ª Fatura totalmente grátis.A fatura grátis consiste em dar um bónus que anula o valor dos seguintes conceitos:no caso da luz Termo de potência,termo de energia,Tarifas de acesso,Imposto audiovisual,IEC,e a Taxa exploração DGEG.E no caso do gás do termo fixo,termo de energia,tarifas de acesso,IEC e a Taxa Ocupação Subsolo.Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos.

		Eletricidade/Gás		END		1.15		1				END_17		1										0.1614		0.1925				Tarifa Aniversário		0		Tod		1		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		S		N		0		0		3.021		0.0833333333		0.0833333333		0.0000833333		0.0833333333		0.0833333333		0.0004941		0		0		0		0		0		0		0		Por cada ano que continue nesta Tarifa, oferecemos sempre uma fatura grátis, é uma vantagem que perdura no tempo		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800 10 10 30		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		12ª Fatura totalmente grátis.A fatura grátis consiste em dar um bónus que anula o valor dos seguintes conceitos:no caso da luz Termo de potência ,termo de energia,Tarifas de acesso,Imposto audiovisual,IEC,e a Taxa exploração DGEG.E no caso do gás do termo fixo,termo de energia,tarifas de acesso,IEC e a Taxa Ocupação Subsolo. .

		Eletricidade/Gás		END		2.3		2				END_17		1										0.2352		0.1768				Tarifa Aniversário		0		Tod		1		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		S		N		0		0		3.021		0.0833333333		0.0833333333		0.0000833333		0.0833333333		0.0833333333		0.0004941		0		0		0		0		0		0		0		Por cada ano que continue nesta Tarifa, oferecemos sempre uma fatura grátis, é uma vantagem que perdura no tempo		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800 10 10 30		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		12ª Fatura totalmente grátis.A fatura grátis consiste em dar um bónus que anula o valor dos seguintes conceitos:no caso da luz Termo de potência ,termo de energia,Tarifas de acesso,Imposto audiovisual,IEC,e a Taxa exploração DGEG.E no caso do gás do termo fixo,termo de energia,tarifas de acesso,IEC e a Taxa Ocupação Subsolo. .

		Eletricidade/Gás		END		3.45		3				END_17		1		0.2375		0.1684						0.3815		0.1757		0.20295		Tarifa Aniversário		0		Tod		1		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		S		N		0		0		3.021		0.0833333333		0.0833333333		0.0000833333		0.0833333333		0.0833333333		0.0004941		0		0		0		0		0		0		0		Por cada ano que continue nesta Tarifa, oferecemos sempre uma fatura grátis, é uma vantagem que perdura no tempo		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800 10 10 30		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		12ª Fatura totalmente grátis.A fatura grátis consiste em dar um bónus que anula o valor dos seguintes conceitos:no caso da luz Termo de potência ,termo de energia,Tarifas de acesso,Imposto audiovisual,IEC,e a Taxa exploração DGEG.E no caso do gás do termo fixo,termo de energia,tarifas de acesso,IEC e a Taxa Ocupação Subsolo. .

		Eletricidade/Gás		END		4.6		4				END_17		1		0.3111		0.1684						0.4883		0.1728		0.23975		Tarifa Aniversário		0		Tod		1		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		S		N		0		0		3.021		0.0833333333		0.0833333333		0.0000833333		0.0833333333		0.0833333333		0.0004941		0		0		0		0		0		0		0		Por cada ano que continue nesta Tarifa, oferecemos sempre uma fatura grátis, é uma vantagem que perdura no tempo		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800 10 10 30		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		12ª Fatura totalmente grátis.A fatura grátis consiste em dar um bónus que anula o valor dos seguintes conceitos:no caso da luz Termo de potência ,termo de energia,Tarifas de acesso,Imposto audiovisual,IEC,e a Taxa exploração DGEG.E no caso do gás do termo fixo,termo de energia,tarifas de acesso,IEC e a Taxa Ocupação Subsolo. .

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_17		1		0.3831		0.1684										0.27575		Tarifa Aniversário		0		Tod		1		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		S		N		0		0		3.021		0.0833333333		0.0833333333		0.0000833333		0.0833333333		0.0833333333		0.0004941		0		0		0		0		0		0		0		Por cada ano que continue nesta Tarifa, oferecemos sempre uma fatura grátis, é uma vantagem que perdura no tempo		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800 10 10 30		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		12ª Fatura totalmente grátis.A fatura grátis consiste em dar um bónus que anula o valor dos seguintes conceitos:no caso da luz Termo de potência ,termo de energia,Tarifas de acesso,Imposto audiovisual,IEC,e a Taxa exploração DGEG.E no caso do gás do termo fixo,termo de energia,tarifas de acesso,IEC e a Taxa Ocupação Subsolo. .

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_17		1		0.4529		0.1684										0.31065		Tarifa Aniversário		0		Tod		1		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		S		N		0		0		3.021		0.0833333333		0.0833333333		0.0000833333		0.0833333333		0.0833333333		0.0004941		0		0		0		0		0		0		0		Por cada ano que continue nesta Tarifa, oferecemos sempre uma fatura grátis, é uma vantagem que perdura no tempo		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800 10 10 30		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		12ª Fatura totalmente grátis.A fatura grátis consiste em dar um bónus que anula o valor dos seguintes conceitos:no caso da luz Termo de potência ,termo de energia,Tarifas de acesso,Imposto audiovisual,IEC,e a Taxa exploração DGEG.E no caso do gás do termo fixo,termo de energia,tarifas de acesso,IEC e a Taxa Ocupação Subsolo. .

		Gás		END		1.15		1				END_18		1										0.1614		0.1925				Tarifa Aniversário		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		11		111		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0.0833333333		0.0833333333		0.0004941		0		0		0		0		0		0		0		Por cada ano que continue nesta Tarifa, oferecemos sempre uma fatura grátis, é uma vantagem que perdura no tempo		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800 10 10 30		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		12ª Fatura totalmente grátis. A fatura grátis consiste em dar um bónus que anula o valor dos seguintes conceitos: termo fixo, termo de energia, tarifas de acesso, IEC, e a Taxa de Ocupação do subsolo.Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos.

		Gás		END		2.3		2				END_18		1										0.2352		0.1768				Tarifa Aniversário		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		11		111		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0.0833333333		0.0833333333		0.0004941		0		0		0		0		0		0		0		Por cada ano que continue nesta Tarifa, oferecemos sempre uma fatura grátis, é uma vantagem que perdura no tempo		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800 10 10 30		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		12ª Fatura totalmente grátis. A fatura grátis consiste em dar um bónus que anula o valor dos seguintes conceitos: termo fixo, termo de energia, tarifas de acesso, IEC, e a Taxa de Ocupação do subsolo.Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos.

		Gás		END		3.45		3				END_18		1										0.3815		0.1757				Tarifa Aniversário		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		11		111		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0.0833333333		0.0833333333		0.0004941		0		0		0		0		0		0		0		Por cada ano que continue nesta Tarifa, oferecemos sempre uma fatura grátis, é uma vantagem que perdura no tempo		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800 10 10 30		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		12ª Fatura totalmente grátis. A fatura grátis consiste em dar um bónus que anula o valor dos seguintes conceitos: termo fixo, termo de energia, tarifas de acesso, IEC, e a Taxa de Ocupação do subsolo.Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos.

		Gás		END		4.6		4				END_18		1										0.4883		0.1728				Tarifa Aniversário		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		11		111		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0.0833333333		0.0833333333		0.0004941		0		0		0		0		0		0		0		Por cada ano que continue nesta Tarifa, oferecemos sempre uma fatura grátis, é uma vantagem que perdura no tempo		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800 10 10 30		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		12ª Fatura totalmente grátis. A fatura grátis consiste em dar um bónus que anula o valor dos seguintes conceitos: termo fixo, termo de energia, tarifas de acesso, IEC, e a Taxa de Ocupação do subsolo.Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos.

		Gás		END		1.15		1				END_19		1										0.1614		0.1925				Tarifa Aniversário		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		S		N		0		0		0		0		0		0		0.0833333333		0.0833333333		0.0004941		0		0		0		0		0		0		0		Por cada ano que continue nesta Tarifa, oferecemos sempre uma fatura grátis, é uma vantagem que perdura no tempo		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800 10 10 30		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		12ª Fatura totalmente grátis. A fatura grátis consiste em dar um bónus que anula o valor dos seguintes conceitos: termo fixo, termo de energia, tarifas de acesso, IEC, e a Taxa de Ocupação do subsolo. .

		Gás		END		2.3		2				END_19		1										0.2352		0.1768				Tarifa Aniversário		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		S		N		0		0		0		0		0		0		0.0833333333		0.0833333333		0.0004941		0		0		0		0		0		0		0		Por cada ano que continue nesta Tarifa, oferecemos sempre uma fatura grátis, é uma vantagem que perdura no tempo		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800 10 10 30		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		12ª Fatura totalmente grátis. A fatura grátis consiste em dar um bónus que anula o valor dos seguintes conceitos: termo fixo, termo de energia, tarifas de acesso, IEC, e a Taxa de Ocupação do subsolo. .

		Gás		END		3.45		3				END_19		1										0.3815		0.1757				Tarifa Aniversário		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		S		N		0		0		0		0		0		0		0.0833333333		0.0833333333		0.0004941		0		0		0		0		0		0		0		Por cada ano que continue nesta Tarifa, oferecemos sempre uma fatura grátis, é uma vantagem que perdura no tempo		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800 10 10 30		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		12ª Fatura totalmente grátis. A fatura grátis consiste em dar um bónus que anula o valor dos seguintes conceitos: termo fixo, termo de energia, tarifas de acesso, IEC, e a Taxa de Ocupação do subsolo. .

		Gás		END		4.6		4				END_19		1										0.4883		0.1728				Tarifa Aniversário		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		S		N		0		0		0		0		0		0		0.0833333333		0.0833333333		0.0004941		0		0		0		0		0		0		0		Por cada ano que continue nesta Tarifa, oferecemos sempre uma fatura grátis, é uma vantagem que perdura no tempo		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800 10 10 30		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		12ª Fatura totalmente grátis. A fatura grátis consiste em dar um bónus que anula o valor dos seguintes conceitos: termo fixo, termo de energia, tarifas de acesso, IEC, e a Taxa de Ocupação do subsolo. .

		Eletricidade		END		1.15		1				END_20		1		0.1994		0.1757										0.18755		Tranquilidade		DD, FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		2.3		2				END_20		1		0.2767		0.1757										0.2262		Tranquilidade		DD, FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		3.45		3				END_20		1		0.3287		0.1757										0.2522		Tranquilidade		DD, FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		4.6		4				END_20		1		0.4305		0.1757										0.3031		Tranquilidade		DD, FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		5.75						END_20		1		0.5302		0.1757										0.35295		Tranquilidade		DD, FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		6.9						END_20		1		0.6268		0.1757										0.40125		Tranquilidade		DD, FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		10.35						END_20		1		0.8155		0.1757										0.4956		Tranquilidade		DD, FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		13.8						END_20		1		1.0887		0.1757										0.6322		Tranquilidade		DD, FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		17.25						END_20		1		1.3669		0.1757										0.7713		Tranquilidade		DD, FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		20.7						END_20		1		1.639		0.1757										0.90735		Tranquilidade		DD, FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		1.15		1				END_21		1		0.1994		0.1757										0.18755		Tranquilidade		DD, FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		2.3		2				END_21		1		0.2767		0.1757										0.2262		Tranquilidade		DD, FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		3.45		3				END_21		1		0.3287		0.1757										0.2522		Tranquilidade		DD, FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		4.6		4				END_21		1		0.4305		0.1757										0.3031		Tranquilidade		DD, FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		5.75						END_21		1		0.5302		0.1757										0.35295		Tranquilidade		DD, FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		6.9						END_21		1		0.6268		0.1757										0.40125		Tranquilidade		DD, FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		10.35						END_21		1		0.8155		0.1757										0.4956		Tranquilidade		DD, FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		13.8						END_21		1		1.0887		0.1757										0.6322		Tranquilidade		DD, FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		17.25						END_21		1		1.3669		0.1757										0.7713		Tranquilidade		DD, FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		20.7						END_21		1		1.639		0.1757										0.90735		Tranquilidade		DD, FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		1.15		1				END_22		1		0.2015		0.1775										0.1895		Tranquilidade		FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital.		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		2.3		2				END_22		1		0.2795		0.1775										0.2285		Tranquilidade		FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital.		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		3.45		3				END_22		1		0.332		0.1775										0.25475		Tranquilidade		FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital.		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		4.6		4				END_22		1		0.4349		0.1775										0.3062		Tranquilidade		FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital.		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		5.75						END_22		1		0.5356		0.1775										0.35655		Tranquilidade		FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital.		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		6.9						END_22		1		0.6332		0.1775										0.40535		Tranquilidade		FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital.		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		10.35						END_22		1		0.8238		0.1775										0.50065		Tranquilidade		FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital.		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		13.8						END_22		1		1.0998		0.1775										0.63865		Tranquilidade		FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital.		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		17.25						END_22		1		1.3809		0.1775										0.7792		Tranquilidade		FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital.		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		20.7						END_22		1		1.6557		0.1775										0.9166		Tranquilidade		FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital.		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		1.15		1				END_23		1		0.2015		0.1775										0.1895		Tranquilidade		FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		2.3		2				END_23		1		0.2795		0.1775										0.2285		Tranquilidade		FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		3.45		3				END_23		1		0.332		0.1775										0.25475		Tranquilidade		FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		4.6		4				END_23		1		0.4349		0.1775										0.3062		Tranquilidade		FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		5.75						END_23		1		0.5356		0.1775										0.35655		Tranquilidade		FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		6.9						END_23		1		0.6332		0.1775										0.40535		Tranquilidade		FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		10.35						END_23		1		0.8238		0.1775										0.50065		Tranquilidade		FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		13.8						END_23		1		1.0998		0.1775										0.63865		Tranquilidade		FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		17.25						END_23		1		1.3809		0.1775										0.7792		Tranquilidade		FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		20.7						END_23		1		1.6557		0.1775										0.9166		Tranquilidade		FE		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		1.15		1				END_24		1		0.2015		0.1775										0.1895		Tranquilidade		DD		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		2.3		2				END_24		1		0.2795		0.1775										0.2285		Tranquilidade		DD		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		3.45		3				END_24		1		0.332		0.1775										0.25475		Tranquilidade		DD		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		4.6		4				END_24		1		0.4349		0.1775										0.3062		Tranquilidade		DD		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		5.75						END_24		1		0.5356		0.1775										0.35655		Tranquilidade		DD		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		6.9						END_24		1		0.6332		0.1775										0.40535		Tranquilidade		DD		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		10.35						END_24		1		0.8238		0.1775										0.50065		Tranquilidade		DD		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		13.8						END_24		1		1.0998		0.1775										0.63865		Tranquilidade		DD		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		17.25						END_24		1		1.3809		0.1775										0.7792		Tranquilidade		DD		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		20.7						END_24		1		1.6557		0.1775										0.9166		Tranquilidade		DD		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		Eletricidade		END		1.15		1				END_25		1		0.2015		0.1775										0.1895		Tranquilidade		DD		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		2.3		2				END_25		1		0.2795		0.1775										0.2285		Tranquilidade		DD		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		3.45		3				END_25		1		0.332		0.1775										0.25475		Tranquilidade		DD		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		4.6		4				END_25		1		0.4349		0.1775										0.3062		Tranquilidade		DD		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		5.75						END_25		1		0.5356		0.1775										0.35655		Tranquilidade		DD		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		6.9						END_25		1		0.6332		0.1775										0.40535		Tranquilidade		DD		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		10.35						END_25		1		0.8238		0.1775										0.50065		Tranquilidade		DD		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		13.8						END_25		1		1.0998		0.1775										0.63865		Tranquilidade		DD		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		17.25						END_25		1		1.3809		0.1775										0.7792		Tranquilidade		DD		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade		END		20.7						END_25		1		1.6557		0.1775										0.9166		Tranquilidade		DD		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		0		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		Eletricidade/Gás		END		1.15		1				END_26		1		0.1573		0.1514						0.1628		0.1756		0.15435		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		2.3		2				END_26		1		0.2183		0.1514						0.238		0.1574		0.18485		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		3.45		3				END_26		1		0.2594		0.1514						0.3858		0.1549		0.2054		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		4.6		4				END_26		1		0.3397		0.1514						0.4944		0.1516		0.24555		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_26		1		0.4183		0.1514										0.28485		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_26		1		0.4946		0.1514										0.323		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_26		1		0.6434		0.1514										0.3974		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_26		1		0.859		0.1514										0.5052		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_26		1		1.0786		0.1514										0.615		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_26		1		1.2932		0.1514										0.7223		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		3.45						END_26		2		0.2594		0.1773		0.0988								0.1785		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		4.6						END_26		2		0.3397		0.1773		0.0988								0.2052666667		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_26		2		0.4183		0.1773		0.0988								0.2314666667		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_26		2		0.4946		0.1773		0.0988								0.2569		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_26		2		0.6434		0.1773		0.0988								0.3065		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_26		2		0.859		0.1773		0.0988								0.3783666667		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_26		2		1.0786		0.1773		0.0988								0.4515666667		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_26		2		1.2932		0.1773		0.0988								0.5231		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		1.15		1				END_27		1		0.1573		0.1514						0.1628		0.1756		0.15435		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		2.3		2				END_27		1		0.2183		0.1514						0.238		0.1574		0.18485		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		3.45		3				END_27		1		0.2594		0.1514						0.3858		0.1549		0.2054		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		4.6		4				END_27		1		0.3397		0.1514						0.4944		0.1516		0.24555		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_27		1		0.4183		0.1514										0.28485		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_27		1		0.4946		0.1514										0.323		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_27		1		0.6434		0.1514										0.3974		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_27		1		0.859		0.1514										0.5052		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_27		1		1.0786		0.1514										0.615		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_27		1		1.2932		0.1514										0.7223		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		3.45						END_27		2		0.2594		0.1773		0.0988								0.1785		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		4.6						END_27		2		0.3397		0.1773		0.0988								0.2052666667		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_27		2		0.4183		0.1773		0.0988								0.2314666667		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_27		2		0.4946		0.1773		0.0988								0.2569		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_27		2		0.6434		0.1773		0.0988								0.3065		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_27		2		0.859		0.1773		0.0988								0.3783666667		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_27		2		1.0786		0.1773		0.0988								0.4515666667		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_27		2		1.2932		0.1773		0.0988								0.5231		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		1.15		1				END_28		1		0.1573		0.1514						0.1628		0.1756		0.15435		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		2.3		2				END_28		1		0.2183		0.1514						0.238		0.1574		0.18485		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		3.45		3				END_28		1		0.2594		0.1514						0.3858		0.1549		0.2054		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		4.6		4				END_28		1		0.3397		0.1514						0.4944		0.1516		0.24555		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_28		1		0.4183		0.1514										0.28485		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_28		1		0.4946		0.1514										0.323		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_28		1		0.6434		0.1514										0.3974		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_28		1		0.859		0.1514										0.5052		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_28		1		1.0786		0.1514										0.615		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_28		1		1.2932		0.1514										0.7223		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		3.45						END_28		2		0.2594		0.1773		0.0988								0.1785		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		4.6						END_28		2		0.3397		0.1773		0.0988								0.2052666667		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_28		2		0.4183		0.1773		0.0988								0.2314666667		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_28		2		0.4946		0.1773		0.0988								0.2569		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_28		2		0.6434		0.1773		0.0988								0.3065		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_28		2		0.859		0.1773		0.0988								0.3783666667		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_28		2		1.0786		0.1773		0.0988								0.4515666667		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_28		2		1.2932		0.1773		0.0988								0.5231		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		1.15		1				END_29		1		0.1573		0.1514						0.1628		0.1756		0.15435		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		2.3		2				END_29		1		0.2183		0.1514						0.238		0.1574		0.18485		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		3.45		3				END_29		1		0.2594		0.1514						0.3858		0.1549		0.2054		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		4.6		4				END_29		1		0.3397		0.1514						0.4944		0.1516		0.24555		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_29		1		0.4183		0.1514										0.28485		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_29		1		0.4946		0.1514										0.323		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_29		1		0.6434		0.1514										0.3974		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_29		1		0.859		0.1514										0.5052		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_29		1		1.0786		0.1514										0.615		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_29		1		1.2932		0.1514										0.7223		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		3.45						END_29		2		0.2594		0.1773		0.0988								0.1785		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		4.6						END_29		2		0.3397		0.1773		0.0988								0.2052666667		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_29		2		0.4183		0.1773		0.0988								0.2314666667		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_29		2		0.4946		0.1773		0.0988								0.2569		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_29		2		0.6434		0.1773		0.0988								0.3065		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_29		2		0.859		0.1773		0.0988								0.3783666667		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_29		2		1.0786		0.1773		0.0988								0.4515666667		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_29		2		1.2932		0.1773		0.0988								0.5231		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade		END		1.15		1				END_30		1		0.1592		0.1532										0.1562		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		2.3		2				END_30		1		0.2209		0.1532										0.18705		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		3.45		3				END_30		1		0.2625		0.1532										0.20785		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		4.6		4				END_30		1		0.3437		0.1532										0.24845		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		5.75						END_30		1		0.4233		0.1532										0.28825		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		6.9						END_30		1		0.5005		0.1532										0.32685		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		10.35						END_30		1		0.6511		0.1532										0.40215		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		13.8						END_30		1		0.8692		0.1532										0.5112		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		17.25						END_30		1		1.0914		0.1532										0.6223		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		20.7						END_30		1		1.3086		0.1532										0.7309		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		3.45						END_30		2		0.2625		0.1794		0.1								0.1806333333		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		4.6						END_30		2		0.3437		0.1794		0.1								0.2077		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		5.75						END_30		2		0.4233		0.1794		0.1								0.2342333333		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		6.9						END_30		2		0.5005		0.1794		0.1								0.2599666667		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		10.35						END_30		2		0.6511		0.1794		0.1								0.3101666667		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		13.8						END_30		2		0.8692		0.1794		0.1								0.3828666667		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		17.25						END_30		2		1.0914		0.1794		0.1								0.4569333333		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		20.7						END_30		2		1.3086		0.1794		0.1								0.5293333333		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		1.15		1				END_31		1		0.1592		0.1532										0.1562		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		2.3		2				END_31		1		0.2209		0.1532										0.18705		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		3.45		3				END_31		1		0.2625		0.1532										0.20785		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		4.6		4				END_31		1		0.3437		0.1532										0.24845		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		5.75						END_31		1		0.4233		0.1532										0.28825		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		6.9						END_31		1		0.5005		0.1532										0.32685		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		10.35						END_31		1		0.6511		0.1532										0.40215		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		13.8						END_31		1		0.8692		0.1532										0.5112		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		17.25						END_31		1		1.0914		0.1532										0.6223		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		20.7						END_31		1		1.3086		0.1532										0.7309		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		3.45						END_31		2		0.2625		0.1794		0.1								0.1806333333		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		4.6						END_31		2		0.3437		0.1794		0.1								0.2077		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		5.75						END_31		2		0.4233		0.1794		0.1								0.2342333333		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		6.9						END_31		2		0.5005		0.1794		0.1								0.2599666667		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		10.35						END_31		2		0.6511		0.1794		0.1								0.3101666667		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		13.8						END_31		2		0.8692		0.1794		0.1								0.3828666667		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		17.25						END_31		2		1.0914		0.1794		0.1								0.4569333333		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		20.7						END_31		2		1.3086		0.1794		0.1								0.5293333333		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade/Gás		END		1.15		1				END_32		1		0.1592		0.1532						0.1647		0.1777		0.1562		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		2.3		2				END_32		1		0.2209		0.1532						0.2408		0.1593		0.18705		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		3.45		3				END_32		1		0.2625		0.1532						0.3904		0.1567		0.20785		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		4.6		4				END_32		1		0.3437		0.1532						0.5003		0.1535		0.24845		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_32		1		0.4233		0.1532										0.28825		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_32		1		0.5005		0.1532										0.32685		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_32		1		0.6511		0.1532										0.40215		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_32		1		0.8692		0.1532										0.5112		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_32		1		1.0914		0.1532										0.6223		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_32		1		1.3086		0.1532										0.7309		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		3.45						END_32		2		0.2625		0.1794		0.1								0.1806333333		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		4.6						END_32		2		0.3437		0.1794		0.1								0.2077		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_32		2		0.4233		0.1794		0.1								0.2342333333		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_32		2		0.5005		0.1794		0.1								0.2599666667		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_32		2		0.6511		0.1794		0.1								0.3101666667		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_32		2		0.8692		0.1794		0.1								0.3828666667		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_32		2		1.0914		0.1794		0.1								0.4569333333		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_32		2		1.3086		0.1794		0.1								0.5293333333		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		1.15		1				END_33		1		0.1592		0.1532						0.1647		0.1777		0.1562		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		2.3		2				END_33		1		0.2209		0.1532						0.2408		0.1593		0.18705		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		3.45		3				END_33		1		0.2625		0.1532						0.3904		0.1567		0.20785		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		4.6		4				END_33		1		0.3437		0.1532						0.5003		0.1535		0.24845		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_33		1		0.4233		0.1532										0.28825		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_33		1		0.5005		0.1532										0.32685		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_33		1		0.6511		0.1532										0.40215		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_33		1		0.8692		0.1532										0.5112		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_33		1		1.0914		0.1532										0.6223		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_33		1		1.3086		0.1532										0.7309		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		3.45						END_33		2		0.2625		0.1794		0.1								0.1806333333		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		4.6						END_33		2		0.3437		0.1794		0.1								0.2077		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_33		2		0.4233		0.1794		0.1								0.2342333333		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_33		2		0.5005		0.1794		0.1								0.2599666667		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_33		2		0.6511		0.1794		0.1								0.3101666667		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_33		2		0.8692		0.1794		0.1								0.3828666667		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_33		2		1.0914		0.1794		0.1								0.4569333333		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_33		2		1.3086		0.1794		0.1								0.5293333333		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		1.15		1				END_34		1		0.1592		0.1532						0.1647		0.1777		0.1562		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		2.3		2				END_34		1		0.2209		0.1532						0.2408		0.1593		0.18705		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		3.45		3				END_34		1		0.2625		0.1532						0.3904		0.1567		0.20785		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		4.6		4				END_34		1		0.3437		0.1532						0.5003		0.1535		0.24845		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_34		1		0.4233		0.1532										0.28825		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_34		1		0.5005		0.1532										0.32685		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_34		1		0.6511		0.1532										0.40215		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_34		1		0.8692		0.1532										0.5112		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_34		1		1.0914		0.1532										0.6223		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_34		1		1.3086		0.1532										0.7309		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		3.45						END_34		2		0.2625		0.1794		0.1								0.1806333333		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		4.6						END_34		2		0.3437		0.1794		0.1								0.2077		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_34		2		0.4233		0.1794		0.1								0.2342333333		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_34		2		0.5005		0.1794		0.1								0.2599666667		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_34		2		0.6511		0.1794		0.1								0.3101666667		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_34		2		0.8692		0.1794		0.1								0.3828666667		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_34		2		1.0914		0.1794		0.1								0.4569333333		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_34		2		1.3086		0.1794		0.1								0.5293333333		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		1.15		1				END_35		1		0.1592		0.1532						0.1647		0.1777		0.1562		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		2.3		2				END_35		1		0.2209		0.1532						0.2408		0.1593		0.18705		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		3.45		3				END_35		1		0.2625		0.1532						0.3904		0.1567		0.20785		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		4.6		4				END_35		1		0.3437		0.1532						0.5003		0.1535		0.24845		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_35		1		0.4233		0.1532										0.28825		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_35		1		0.5005		0.1532										0.32685		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_35		1		0.6511		0.1532										0.40215		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_35		1		0.8692		0.1532										0.5112		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_35		1		1.0914		0.1532										0.6223		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_35		1		1.3086		0.1532										0.7309		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		3.45						END_35		2		0.2625		0.1794		0.1								0.1806333333		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		4.6						END_35		2		0.3437		0.1794		0.1								0.2077		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_35		2		0.4233		0.1794		0.1								0.2342333333		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_35		2		0.5005		0.1794		0.1								0.2599666667		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_35		2		0.6511		0.1794		0.1								0.3101666667		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_35		2		0.8692		0.1794		0.1								0.3828666667		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_35		2		1.0914		0.1794		0.1								0.4569333333		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_35		2		1.3086		0.1794		0.1								0.5293333333		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		1.15		1				END_36		1		0.1592		0.1532						0.1647		0.1777		0.1562		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		2.3		2				END_36		1		0.2209		0.1532						0.2408		0.1593		0.18705		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		3.45		3				END_36		1		0.2625		0.1532						0.3904		0.1567		0.20785		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		4.6		4				END_36		1		0.3437		0.1532						0.5003		0.1535		0.24845		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_36		1		0.4233		0.1532										0.28825		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_36		1		0.5005		0.1532										0.32685		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_36		1		0.6511		0.1532										0.40215		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_36		1		0.8692		0.1532										0.5112		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_36		1		1.0914		0.1532										0.6223		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_36		1		1.3086		0.1532										0.7309		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		3.45						END_36		2		0.2625		0.1794		0.1								0.1806333333		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		4.6						END_36		2		0.3437		0.1794		0.1								0.2077		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_36		2		0.4233		0.1794		0.1								0.2342333333		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_36		2		0.5005		0.1794		0.1								0.2599666667		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_36		2		0.6511		0.1794		0.1								0.3101666667		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_36		2		0.8692		0.1794		0.1								0.3828666667		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_36		2		1.0914		0.1794		0.1								0.4569333333		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_36		2		1.3086		0.1794		0.1								0.5293333333		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		1.15		1				END_37		1		0.1592		0.1532						0.1647		0.1777		0.1562		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		2.3		2				END_37		1		0.2209		0.1532						0.2408		0.1593		0.18705		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		3.45		3				END_37		1		0.2625		0.1532						0.3904		0.1567		0.20785		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		4.6		4				END_37		1		0.3437		0.1532						0.5003		0.1535		0.24845		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_37		1		0.4233		0.1532										0.28825		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_37		1		0.5005		0.1532										0.32685		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_37		1		0.6511		0.1532										0.40215		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_37		1		0.8692		0.1532										0.5112		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_37		1		1.0914		0.1532										0.6223		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_37		1		1.3086		0.1532										0.7309		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		3.45						END_37		2		0.2625		0.1794		0.1								0.1806333333		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		4.6						END_37		2		0.3437		0.1794		0.1								0.2077		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_37		2		0.4233		0.1794		0.1								0.2342333333		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_37		2		0.5005		0.1794		0.1								0.2599666667		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_37		2		0.6511		0.1794		0.1								0.3101666667		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_37		2		0.8692		0.1794		0.1								0.3828666667		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_37		2		1.0914		0.1794		0.1								0.4569333333		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_37		2		1.3086		0.1794		0.1								0.5293333333		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		1.15		1				END_38		1		0.1592		0.1532						0.1647		0.1777		0.1562		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		2.3		2				END_38		1		0.2209		0.1532						0.2408		0.1593		0.18705		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		3.45		3				END_38		1		0.2625		0.1532						0.3904		0.1567		0.20785		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		4.6		4				END_38		1		0.3437		0.1532						0.5003		0.1535		0.24845		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_38		1		0.4233		0.1532										0.28825		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_38		1		0.5005		0.1532										0.32685		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_38		1		0.6511		0.1532										0.40215		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_38		1		0.8692		0.1532										0.5112		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_38		1		1.0914		0.1532										0.6223		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_38		1		1.3086		0.1532										0.7309		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		3.45						END_38		2		0.2625		0.1794		0.1								0.1806333333		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		4.6						END_38		2		0.3437		0.1794		0.1								0.2077		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_38		2		0.4233		0.1794		0.1								0.2342333333		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_38		2		0.5005		0.1794		0.1								0.2599666667		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_38		2		0.6511		0.1794		0.1								0.3101666667		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_38		2		0.8692		0.1794		0.1								0.3828666667		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_38		2		1.0914		0.1794		0.1								0.4569333333		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_38		2		1.3086		0.1794		0.1								0.5293333333		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		1.15		1				END_39		1		0.1592		0.1532						0.1647		0.1777		0.1562		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		2.3		2				END_39		1		0.2209		0.1532						0.2408		0.1593		0.18705		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		3.45		3				END_39		1		0.2625		0.1532						0.3904		0.1567		0.20785		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		4.6		4				END_39		1		0.3437		0.1532						0.5003		0.1535		0.24845		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_39		1		0.4233		0.1532										0.28825		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_39		1		0.5005		0.1532										0.32685		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_39		1		0.6511		0.1532										0.40215		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_39		1		0.8692		0.1532										0.5112		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_39		1		1.0914		0.1532										0.6223		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_39		1		1.3086		0.1532										0.7309		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		3.45						END_39		2		0.2625		0.1794		0.1								0.1806333333		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		4.6						END_39		2		0.3437		0.1794		0.1								0.2077		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_39		2		0.4233		0.1794		0.1								0.2342333333		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_39		2		0.5005		0.1794		0.1								0.2599666667		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_39		2		0.6511		0.1794		0.1								0.3101666667		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_39		2		0.8692		0.1794		0.1								0.3828666667		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_39		2		1.0914		0.1794		0.1								0.4569333333		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_39		2		1.3086		0.1794		0.1								0.5293333333		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade		END		1.15		1				END_40		1		0.1592		0.1532										0.1562		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		2.3		2				END_40		1		0.2209		0.1532										0.18705		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		3.45		3				END_40		1		0.2625		0.1532										0.20785		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		4.6		4				END_40		1		0.3437		0.1532										0.24845		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		5.75						END_40		1		0.4233		0.1532										0.28825		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		6.9						END_40		1		0.5005		0.1532										0.32685		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		10.35						END_40		1		0.6511		0.1532										0.40215		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		13.8						END_40		1		0.8692		0.1532										0.5112		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		17.25						END_40		1		1.0914		0.1532										0.6223		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		20.7						END_40		1		1.3086		0.1532										0.7309		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		3.45						END_40		2		0.2625		0.1794		0.1								0.1806333333		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		4.6						END_40		2		0.3437		0.1794		0.1								0.2077		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		5.75						END_40		2		0.4233		0.1794		0.1								0.2342333333		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		6.9						END_40		2		0.5005		0.1794		0.1								0.2599666667		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		10.35						END_40		2		0.6511		0.1794		0.1								0.3101666667		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		13.8						END_40		2		0.8692		0.1794		0.1								0.3828666667		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		17.25						END_40		2		1.0914		0.1794		0.1								0.4569333333		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		20.7						END_40		2		1.3086		0.1794		0.1								0.5293333333		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		1.15		1				END_41		1		0.1592		0.1532										0.1562		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		2.3		2				END_41		1		0.2209		0.1532										0.18705		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		3.45		3				END_41		1		0.2625		0.1532										0.20785		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		4.6		4				END_41		1		0.3437		0.1532										0.24845		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		5.75						END_41		1		0.4233		0.1532										0.28825		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		6.9						END_41		1		0.5005		0.1532										0.32685		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		10.35						END_41		1		0.6511		0.1532										0.40215		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		13.8						END_41		1		0.8692		0.1532										0.5112		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		17.25						END_41		1		1.0914		0.1532										0.6223		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		20.7						END_41		1		1.3086		0.1532										0.7309		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		3.45						END_41		2		0.2625		0.1794		0.1								0.1806333333		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		4.6						END_41		2		0.3437		0.1794		0.1								0.2077		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		5.75						END_41		2		0.4233		0.1794		0.1								0.2342333333		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		6.9						END_41		2		0.5005		0.1794		0.1								0.2599666667		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		10.35						END_41		2		0.6511		0.1794		0.1								0.3101666667		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		13.8						END_41		2		0.8692		0.1794		0.1								0.3828666667		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		17.25						END_41		2		1.0914		0.1794		0.1								0.4569333333		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		20.7						END_41		2		1.3086		0.1794		0.1								0.5293333333		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Gás		END		1.15		1				END_42		1										0.1647		0.1777				Quero+ Gás		DD, FE , Serviços OK		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas). .

		Gás		END		2.3		2				END_42		1										0.2408		0.1593				Quero+ Gás		DD, FE , Serviços OK		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas). .

		Gás		END		3.45		3				END_42		1										0.3904		0.1567				Quero+ Gás		DD, FE , Serviços OK		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas). .

		Gás		END		4.6		4				END_42		1										0.5003		0.1535				Quero+ Gás		DD, FE , Serviços OK		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas). .

		Gás		END		1.15		1				END_43		1										0.1647		0.1777				Quero+ Gás		DD, FE , Serviços OK		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		Gás		END		2.3		2				END_43		1										0.2408		0.1593				Quero+ Gás		DD, FE , Serviços OK		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		Gás		END		3.45		3				END_43		1										0.3904		0.1567				Quero+ Gás		DD, FE , Serviços OK		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		Gás		END		4.6		4				END_43		1										0.5003		0.1535				Quero+ Gás		DD, FE , Serviços OK		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		1.15		1				END_44		1		0.1611		0.155						0.1666		0.1798		0.15805		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		2.3		2				END_44		1		0.2235		0.155						0.2437		0.1611		0.18925		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		3.45		3				END_44		1		0.2656		0.155						0.395		0.1586		0.2103		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		4.6		4				END_44		1		0.3478		0.155						0.5061		0.1553		0.2514		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_44		1		0.4283		0.155										0.29165		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_44		1		0.5064		0.155										0.3307		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_44		1		0.6588		0.155										0.4069		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_44		1		0.8794		0.155										0.5172		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_44		1		1.1042		0.155										0.6296		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_44		1		1.324		0.155										0.7395		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		3.45						END_44		2		0.2656		0.1815		0.1012								0.1827666667		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		4.6						END_44		2		0.3478		0.1815		0.1012								0.2101666667		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_44		2		0.4283		0.1815		0.1012								0.237		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_44		2		0.5064		0.1815		0.1012								0.2630333333		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_44		2		0.6588		0.1815		0.1012								0.3138333333		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_44		2		0.8794		0.1815		0.1012								0.3873666667		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_44		2		1.1042		0.1815		0.1012								0.4623		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_44		2		1.324		0.1815		0.1012								0.5355666667		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		Eletricidade/Gás		END		1.15		1				END_45		1		0.1611		0.155						0.1666		0.1798		0.15805		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		2.3		2				END_45		1		0.2235		0.155						0.2437		0.1611		0.18925		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		3.45		3				END_45		1		0.2656		0.155						0.395		0.1586		0.2103		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		4.6		4				END_45		1		0.3478		0.155						0.5061		0.1553		0.2514		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_45		1		0.4283		0.155										0.29165		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_45		1		0.5064		0.155										0.3307		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_45		1		0.6588		0.155										0.4069		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_45		1		0.8794		0.155										0.5172		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_45		1		1.1042		0.155										0.6296		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_45		1		1.324		0.155										0.7395		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		3.45						END_45		2		0.2656		0.1815		0.1012								0.1827666667		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		4.6						END_45		2		0.3478		0.1815		0.1012								0.2101666667		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_45		2		0.4283		0.1815		0.1012								0.237		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_45		2		0.5064		0.1815		0.1012								0.2630333333		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_45		2		0.6588		0.1815		0.1012								0.3138333333		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_45		2		0.8794		0.1815		0.1012								0.3873666667		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_45		2		1.1042		0.1815		0.1012								0.4623		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_45		2		1.324		0.1815		0.1012								0.5355666667		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		1.15		1				END_46		1		0.1611		0.155						0.1666		0.1798		0.15805		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		2.3		2				END_46		1		0.2235		0.155						0.2437		0.1611		0.18925		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		3.45		3				END_46		1		0.2656		0.155						0.395		0.1586		0.2103		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		4.6		4				END_46		1		0.3478		0.155						0.5061		0.1553		0.2514		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_46		1		0.4283		0.155										0.29165		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_46		1		0.5064		0.155										0.3307		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_46		1		0.6588		0.155										0.4069		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_46		1		0.8794		0.155										0.5172		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_46		1		1.1042		0.155										0.6296		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_46		1		1.324		0.155										0.7395		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		3.45						END_46		2		0.2656		0.1815		0.1012								0.1827666667		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		4.6						END_46		2		0.3478		0.1815		0.1012								0.2101666667		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_46		2		0.4283		0.1815		0.1012								0.237		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_46		2		0.5064		0.1815		0.1012								0.2630333333		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_46		2		0.6588		0.1815		0.1012								0.3138333333		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_46		2		0.8794		0.1815		0.1012								0.3873666667		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_46		2		1.1042		0.1815		0.1012								0.4623		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_46		2		1.324		0.1815		0.1012								0.5355666667		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		1.15		1				END_47		1		0.1611		0.155						0.1666		0.1798		0.15805		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		2.3		2				END_47		1		0.2235		0.155						0.2437		0.1611		0.18925		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		3.45		3				END_47		1		0.2656		0.155						0.395		0.1586		0.2103		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		4.6		4				END_47		1		0.3478		0.155						0.5061		0.1553		0.2514		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_47		1		0.4283		0.155										0.29165		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_47		1		0.5064		0.155										0.3307		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_47		1		0.6588		0.155										0.4069		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_47		1		0.8794		0.155										0.5172		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_47		1		1.1042		0.155										0.6296		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_47		1		1.324		0.155										0.7395		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		3.45						END_47		2		0.2656		0.1815		0.1012								0.1827666667		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		4.6						END_47		2		0.3478		0.1815		0.1012								0.2101666667		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_47		2		0.4283		0.1815		0.1012								0.237		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_47		2		0.5064		0.1815		0.1012								0.2630333333		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_47		2		0.6588		0.1815		0.1012								0.3138333333		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_47		2		0.8794		0.1815		0.1012								0.3873666667		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_47		2		1.1042		0.1815		0.1012								0.4623		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_47		2		1.324		0.1815		0.1012								0.5355666667		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade		END		1.15		1				END_48		1		0.1611		0.155										0.15805		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		2.3		2				END_48		1		0.2235		0.155										0.18925		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		3.45		3				END_48		1		0.2656		0.155										0.2103		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		4.6		4				END_48		1		0.3478		0.155										0.2514		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		5.75						END_48		1		0.4283		0.155										0.29165		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		6.9						END_48		1		0.5064		0.155										0.3307		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		10.35						END_48		1		0.6588		0.155										0.4069		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		13.8						END_48		1		0.8794		0.155										0.5172		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		17.25						END_48		1		1.1042		0.155										0.6296		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		20.7						END_48		1		1.324		0.155										0.7395		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		3.45						END_48		2		0.2656		0.1815		0.1012								0.1827666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		4.6						END_48		2		0.3478		0.1815		0.1012								0.2101666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		5.75						END_48		2		0.4283		0.1815		0.1012								0.237		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		6.9						END_48		2		0.5064		0.1815		0.1012								0.2630333333		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		10.35						END_48		2		0.6588		0.1815		0.1012								0.3138333333		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		13.8						END_48		2		0.8794		0.1815		0.1012								0.3873666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		17.25						END_48		2		1.1042		0.1815		0.1012								0.4623		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		20.7						END_48		2		1.324		0.1815		0.1012								0.5355666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		1.15		1				END_49		1		0.1611		0.155										0.15805		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		2.3		2				END_49		1		0.2235		0.155										0.18925		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		3.45		3				END_49		1		0.2656		0.155										0.2103		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		4.6		4				END_49		1		0.3478		0.155										0.2514		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		5.75						END_49		1		0.4283		0.155										0.29165		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		6.9						END_49		1		0.5064		0.155										0.3307		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		10.35						END_49		1		0.6588		0.155										0.4069		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		13.8						END_49		1		0.8794		0.155										0.5172		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		17.25						END_49		1		1.1042		0.155										0.6296		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		20.7						END_49		1		1.324		0.155										0.7395		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		3.45						END_49		2		0.2656		0.1815		0.1012								0.1827666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		4.6						END_49		2		0.3478		0.1815		0.1012								0.2101666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		5.75						END_49		2		0.4283		0.1815		0.1012								0.237		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		6.9						END_49		2		0.5064		0.1815		0.1012								0.2630333333		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		10.35						END_49		2		0.6588		0.1815		0.1012								0.3138333333		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		13.8						END_49		2		0.8794		0.1815		0.1012								0.3873666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		17.25						END_49		2		1.1042		0.1815		0.1012								0.4623		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		20.7						END_49		2		1.324		0.1815		0.1012								0.5355666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		1.15		1				END_50		1		0.1611		0.155										0.15805		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		2.3		2				END_50		1		0.2235		0.155										0.18925		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		3.45		3				END_50		1		0.2656		0.155										0.2103		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		4.6		4				END_50		1		0.3478		0.155										0.2514		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		5.75						END_50		1		0.4283		0.155										0.29165		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		6.9						END_50		1		0.5064		0.155										0.3307		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		10.35						END_50		1		0.6588		0.155										0.4069		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		13.8						END_50		1		0.8794		0.155										0.5172		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		17.25						END_50		1		1.1042		0.155										0.6296		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		20.7						END_50		1		1.324		0.155										0.7395		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		3.45						END_50		2		0.2656		0.1815		0.1012								0.1827666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		4.6						END_50		2		0.3478		0.1815		0.1012								0.2101666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		5.75						END_50		2		0.4283		0.1815		0.1012								0.237		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		6.9						END_50		2		0.5064		0.1815		0.1012								0.2630333333		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		10.35						END_50		2		0.6588		0.1815		0.1012								0.3138333333		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		13.8						END_50		2		0.8794		0.1815		0.1012								0.3873666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		17.25						END_50		2		1.1042		0.1815		0.1012								0.4623		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		20.7						END_50		2		1.324		0.1815		0.1012								0.5355666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		1.15		1				END_51		1		0.1611		0.155										0.15805		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		2.3		2				END_51		1		0.2235		0.155										0.18925		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		3.45		3				END_51		1		0.2656		0.155										0.2103		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		4.6		4				END_51		1		0.3478		0.155										0.2514		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		5.75						END_51		1		0.4283		0.155										0.29165		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		6.9						END_51		1		0.5064		0.155										0.3307		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		10.35						END_51		1		0.6588		0.155										0.4069		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		13.8						END_51		1		0.8794		0.155										0.5172		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		17.25						END_51		1		1.1042		0.155										0.6296		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		20.7						END_51		1		1.324		0.155										0.7395		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		3.45						END_51		2		0.2656		0.1815		0.1012								0.1827666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		4.6						END_51		2		0.3478		0.1815		0.1012								0.2101666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		5.75						END_51		2		0.4283		0.1815		0.1012								0.237		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		6.9						END_51		2		0.5064		0.1815		0.1012								0.2630333333		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		10.35						END_51		2		0.6588		0.1815		0.1012								0.3138333333		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		13.8						END_51		2		0.8794		0.1815		0.1012								0.3873666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		17.25						END_51		2		1.1042		0.1815		0.1012								0.4623		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		20.7						END_51		2		1.324		0.1815		0.1012								0.5355666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		1.15		1				END_52		1		0.1611		0.155										0.15805		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		2.3		2				END_52		1		0.2235		0.155										0.18925		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		3.45		3				END_52		1		0.2656		0.155										0.2103		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		4.6		4				END_52		1		0.3478		0.155										0.2514		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		5.75						END_52		1		0.4283		0.155										0.29165		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		6.9						END_52		1		0.5064		0.155										0.3307		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		10.35						END_52		1		0.6588		0.155										0.4069		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		13.8						END_52		1		0.8794		0.155										0.5172		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		17.25						END_52		1		1.1042		0.155										0.6296		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		20.7						END_52		1		1.324		0.155										0.7395		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		3.45						END_52		2		0.2656		0.1815		0.1012								0.1827666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		4.6						END_52		2		0.3478		0.1815		0.1012								0.2101666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		5.75						END_52		2		0.4283		0.1815		0.1012								0.237		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		6.9						END_52		2		0.5064		0.1815		0.1012								0.2630333333		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		10.35						END_52		2		0.6588		0.1815		0.1012								0.3138333333		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		13.8						END_52		2		0.8794		0.1815		0.1012								0.3873666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		17.25						END_52		2		1.1042		0.1815		0.1012								0.4623		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		20.7						END_52		2		1.324		0.1815		0.1012								0.5355666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		1.15		1				END_53		1		0.1611		0.155										0.15805		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		2.3		2				END_53		1		0.2235		0.155										0.18925		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		3.45		3				END_53		1		0.2656		0.155										0.2103		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		4.6		4				END_53		1		0.3478		0.155										0.2514		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		5.75						END_53		1		0.4283		0.155										0.29165		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		6.9						END_53		1		0.5064		0.155										0.3307		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		10.35						END_53		1		0.6588		0.155										0.4069		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		13.8						END_53		1		0.8794		0.155										0.5172		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		17.25						END_53		1		1.1042		0.155										0.6296		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		20.7						END_53		1		1.324		0.155										0.7395		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		3.45						END_53		2		0.2656		0.1815		0.1012								0.1827666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		4.6						END_53		2		0.3478		0.1815		0.1012								0.2101666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		5.75						END_53		2		0.4283		0.1815		0.1012								0.237		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		6.9						END_53		2		0.5064		0.1815		0.1012								0.2630333333		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		10.35						END_53		2		0.6588		0.1815		0.1012								0.3138333333		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		13.8						END_53		2		0.8794		0.1815		0.1012								0.3873666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		17.25						END_53		2		1.1042		0.1815		0.1012								0.4623		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		20.7						END_53		2		1.324		0.1815		0.1012								0.5355666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		1.15		1				END_54		1		0.1611		0.155										0.15805		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		2.3		2				END_54		1		0.2235		0.155										0.18925		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		3.45		3				END_54		1		0.2656		0.155										0.2103		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		4.6		4				END_54		1		0.3478		0.155										0.2514		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		5.75						END_54		1		0.4283		0.155										0.29165		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		6.9						END_54		1		0.5064		0.155										0.3307		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		10.35						END_54		1		0.6588		0.155										0.4069		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		13.8						END_54		1		0.8794		0.155										0.5172		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		17.25						END_54		1		1.1042		0.155										0.6296		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		20.7						END_54		1		1.324		0.155										0.7395		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		3.45						END_54		2		0.2656		0.1815		0.1012								0.1827666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		4.6						END_54		2		0.3478		0.1815		0.1012								0.2101666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		5.75						END_54		2		0.4283		0.1815		0.1012								0.237		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		6.9						END_54		2		0.5064		0.1815		0.1012								0.2630333333		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		10.35						END_54		2		0.6588		0.1815		0.1012								0.3138333333		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		13.8						END_54		2		0.8794		0.1815		0.1012								0.3873666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		17.25						END_54		2		1.1042		0.1815		0.1012								0.4623		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		20.7						END_54		2		1.324		0.1815		0.1012								0.5355666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		1.15		1				END_55		1		0.1611		0.155										0.15805		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		2.3		2				END_55		1		0.2235		0.155										0.18925		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		3.45		3				END_55		1		0.2656		0.155										0.2103		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		4.6		4				END_55		1		0.3478		0.155										0.2514		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		5.75						END_55		1		0.4283		0.155										0.29165		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		6.9						END_55		1		0.5064		0.155										0.3307		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		10.35						END_55		1		0.6588		0.155										0.4069		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		13.8						END_55		1		0.8794		0.155										0.5172		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		17.25						END_55		1		1.1042		0.155										0.6296		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		20.7						END_55		1		1.324		0.155										0.7395		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		3.45						END_55		2		0.2656		0.1815		0.1012								0.1827666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		4.6						END_55		2		0.3478		0.1815		0.1012								0.2101666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		5.75						END_55		2		0.4283		0.1815		0.1012								0.237		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		6.9						END_55		2		0.5064		0.1815		0.1012								0.2630333333		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		10.35						END_55		2		0.6588		0.1815		0.1012								0.3138333333		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		13.8						END_55		2		0.8794		0.1815		0.1012								0.3873666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		17.25						END_55		2		1.1042		0.1815		0.1012								0.4623		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		20.7						END_55		2		1.324		0.1815		0.1012								0.5355666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade/Gás		END		1.15		1				END_56		1		0.1611		0.155						0.1666		0.1798		0.15805		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		2.3		2				END_56		1		0.2235		0.155						0.2437		0.1611		0.18925		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		3.45		3				END_56		1		0.2656		0.155						0.395		0.1586		0.2103		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		4.6		4				END_56		1		0.3478		0.155						0.5061		0.1553		0.2514		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_56		1		0.4283		0.155										0.29165		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_56		1		0.5064		0.155										0.3307		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_56		1		0.6588		0.155										0.4069		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_56		1		0.8794		0.155										0.5172		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_56		1		1.1042		0.155										0.6296		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_56		1		1.324		0.155										0.7395		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		3.45						END_56		2		0.2656		0.1815		0.1012								0.1827666667		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		4.6						END_56		2		0.3478		0.1815		0.1012								0.2101666667		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_56		2		0.4283		0.1815		0.1012								0.237		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_56		2		0.5064		0.1815		0.1012								0.2630333333		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_56		2		0.6588		0.1815		0.1012								0.3138333333		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_56		2		0.8794		0.1815		0.1012								0.3873666667		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_56		2		1.1042		0.1815		0.1012								0.4623		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_56		2		1.324		0.1815		0.1012								0.5355666667		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		1.15		1				END_57		1		0.1611		0.155						0.1666		0.1798		0.15805		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		2.3		2				END_57		1		0.2235		0.155						0.2437		0.1611		0.18925		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		3.45		3				END_57		1		0.2656		0.155						0.395		0.1586		0.2103		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		4.6		4				END_57		1		0.3478		0.155						0.5061		0.1553		0.2514		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_57		1		0.4283		0.155										0.29165		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_57		1		0.5064		0.155										0.3307		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_57		1		0.6588		0.155										0.4069		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_57		1		0.8794		0.155										0.5172		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_57		1		1.1042		0.155										0.6296		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_57		1		1.324		0.155										0.7395		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		3.45						END_57		2		0.2656		0.1815		0.1012								0.1827666667		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		4.6						END_57		2		0.3478		0.1815		0.1012								0.2101666667		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_57		2		0.4283		0.1815		0.1012								0.237		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_57		2		0.5064		0.1815		0.1012								0.2630333333		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_57		2		0.6588		0.1815		0.1012								0.3138333333		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_57		2		0.8794		0.1815		0.1012								0.3873666667		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_57		2		1.1042		0.1815		0.1012								0.4623		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_57		2		1.324		0.1815		0.1012								0.5355666667		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Gás		END		1.15		1				END_58		1										0.1666		0.1798				Quero+ Gás		DD ou FE + Serviços OK		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas). .

		Gás		END		2.3		2				END_58		1										0.2437		0.1611				Quero+ Gás		DD ou FE + Serviços OK		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas). .

		Gás		END		3.45		3				END_58		1										0.395		0.1586				Quero+ Gás		DD ou FE + Serviços OK		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas). .

		Gás		END		4.6		4				END_58		1										0.5061		0.1553				Quero+ Gás		DD ou FE + Serviços OK		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas). .

		Gás		END		1.15		1				END_59		1										0.1666		0.1798				Quero+ Gás		DD ou FE + Serviços OK		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		Gás		END		2.3		2				END_59		1										0.2437		0.1611				Quero+ Gás		DD ou FE + Serviços OK		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		Gás		END		3.45		3				END_59		1										0.395		0.1586				Quero+ Gás		DD ou FE + Serviços OK		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		Gás		END		4.6		4				END_59		1										0.5061		0.1553				Quero+ Gás		DD ou FE + Serviços OK		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		Gás		END		1.15		1				END_60		1										0.1666		0.1798				Quero+ Gás		DD ou FE + Serviços OK		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas). .

		Gás		END		2.3		2				END_60		1										0.2437		0.1611				Quero+ Gás		DD ou FE + Serviços OK		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas). .

		Gás		END		3.45		3				END_60		1										0.395		0.1586				Quero+ Gás		DD ou FE + Serviços OK		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas). .

		Gás		END		4.6		4				END_60		1										0.5061		0.1553				Quero+ Gás		DD ou FE + Serviços OK		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas). .

		Gás		END		1.15		1				END_61		1										0.1666		0.1798				Quero+ Gás		DD ou FE + Serviços OK		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		Gás		END		2.3		2				END_61		1										0.2437		0.1611				Quero+ Gás		DD ou FE + Serviços OK		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		Gás		END		3.45		3				END_61		1										0.395		0.1586				Quero+ Gás		DD ou FE + Serviços OK		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		Gás		END		4.6		4				END_61		1										0.5061		0.1553				Quero+ Gás		DD ou FE + Serviços OK		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade		END		1.15		1				END_62		1		0.163		0.1568										0.1599		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		2.3		2				END_62		1		0.2261		0.1568										0.19145		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		3.45		3				END_62		1		0.2687		0.1568										0.21275		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		4.6		4				END_62		1		0.3518		0.1568										0.2543		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		5.75						END_62		1		0.4333		0.1568										0.29505		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		6.9						END_62		1		0.5123		0.1568										0.33455		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		10.35						END_62		1		0.6664		0.1568										0.4116		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		13.8						END_62		1		0.8897		0.1568										0.52325		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		17.25						END_62		1		1.1171		0.1568										0.63695		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		20.7						END_62		1		1.3394		0.1568										0.7481		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		3.45						END_62		2		0.2687		0.1836		0.1024								0.1849		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		4.6						END_62		2		0.3518		0.1836		0.1024								0.2126		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		5.75						END_62		2		0.4333		0.1836		0.1024								0.2397666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		6.9						END_62		2		0.5123		0.1836		0.1024								0.2661		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		10.35						END_62		2		0.6664		0.1836		0.1024								0.3174666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		13.8						END_62		2		0.8897		0.1836		0.1024								0.3919		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		17.25						END_62		2		1.1171		0.1836		0.1024								0.4677		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		20.7						END_62		2		1.3394		0.1836		0.1024								0.5418		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		1.15		1				END_63		1		0.163		0.1568										0.1599		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		2.3		2				END_63		1		0.2261		0.1568										0.19145		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		3.45		3				END_63		1		0.2687		0.1568										0.21275		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		4.6		4				END_63		1		0.3518		0.1568										0.2543		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		5.75						END_63		1		0.4333		0.1568										0.29505		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		6.9						END_63		1		0.5123		0.1568										0.33455		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		10.35						END_63		1		0.6664		0.1568										0.4116		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		13.8						END_63		1		0.8897		0.1568										0.52325		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		17.25						END_63		1		1.1171		0.1568										0.63695		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		20.7						END_63		1		1.3394		0.1568										0.7481		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		3.45						END_63		2		0.2687		0.1836		0.1024								0.1849		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		4.6						END_63		2		0.3518		0.1836		0.1024								0.2126		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		5.75						END_63		2		0.4333		0.1836		0.1024								0.2397666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		6.9						END_63		2		0.5123		0.1836		0.1024								0.2661		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		10.35						END_63		2		0.6664		0.1836		0.1024								0.3174666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		13.8						END_63		2		0.8897		0.1836		0.1024								0.3919		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		17.25						END_63		2		1.1171		0.1836		0.1024								0.4677		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		20.7						END_63		2		1.3394		0.1836		0.1024								0.5418		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		1.15		1				END_64		1		0.163		0.1568										0.1599		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		2.3		2				END_64		1		0.2261		0.1568										0.19145		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		3.45		3				END_64		1		0.2687		0.1568										0.21275		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		4.6		4				END_64		1		0.3518		0.1568										0.2543		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		5.75						END_64		1		0.4333		0.1568										0.29505		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		6.9						END_64		1		0.5123		0.1568										0.33455		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		10.35						END_64		1		0.6664		0.1568										0.4116		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		13.8						END_64		1		0.8897		0.1568										0.52325		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		17.25						END_64		1		1.1171		0.1568										0.63695		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		20.7						END_64		1		1.3394		0.1568										0.7481		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		3.45						END_64		2		0.2687		0.1836		0.1024								0.1849		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		4.6						END_64		2		0.3518		0.1836		0.1024								0.2126		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		5.75						END_64		2		0.4333		0.1836		0.1024								0.2397666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		6.9						END_64		2		0.5123		0.1836		0.1024								0.2661		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		10.35						END_64		2		0.6664		0.1836		0.1024								0.3174666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		13.8						END_64		2		0.8897		0.1836		0.1024								0.3919		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		17.25						END_64		2		1.1171		0.1836		0.1024								0.4677		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		20.7						END_64		2		1.3394		0.1836		0.1024								0.5418		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		1.15		1				END_65		1		0.163		0.1568										0.1599		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		2.3		2				END_65		1		0.2261		0.1568										0.19145		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		3.45		3				END_65		1		0.2687		0.1568										0.21275		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		4.6		4				END_65		1		0.3518		0.1568										0.2543		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		5.75						END_65		1		0.4333		0.1568										0.29505		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		6.9						END_65		1		0.5123		0.1568										0.33455		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		10.35						END_65		1		0.6664		0.1568										0.4116		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		13.8						END_65		1		0.8897		0.1568										0.52325		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		17.25						END_65		1		1.1171		0.1568										0.63695		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		20.7						END_65		1		1.3394		0.1568										0.7481		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		3.45						END_65		2		0.2687		0.1836		0.1024								0.1849		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		4.6						END_65		2		0.3518		0.1836		0.1024								0.2126		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		5.75						END_65		2		0.4333		0.1836		0.1024								0.2397666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		6.9						END_65		2		0.5123		0.1836		0.1024								0.2661		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		10.35						END_65		2		0.6664		0.1836		0.1024								0.3174666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		13.8						END_65		2		0.8897		0.1836		0.1024								0.3919		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		17.25						END_65		2		1.1171		0.1836		0.1024								0.4677		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		20.7						END_65		2		1.3394		0.1836		0.1024								0.5418		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade/Gás		END		1.15		1				END_66		1		0.163		0.1568						0.1686		0.1818		0.1599		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		2.3		2				END_66		1		0.2261		0.1568						0.2465		0.163		0.19145		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		3.45		3				END_66		1		0.2687		0.1568						0.3996		0.1604		0.21275		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		4.6		4				END_66		1		0.3518		0.1568						0.512		0.1571		0.2543		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_66		1		0.4333		0.1568										0.29505		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_66		1		0.5123		0.1568										0.33455		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_66		1		0.6664		0.1568										0.4116		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_66		1		0.8897		0.1568										0.52325		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_66		1		1.1171		0.1568										0.63695		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_66		1		1.3394		0.1568										0.7481		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		3.45						END_66		2		0.2687		0.1836		0.1024								0.1849		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		4.6						END_66		2		0.3518		0.1836		0.1024								0.2126		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_66		2		0.4333		0.1836		0.1024								0.2397666667		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_66		2		0.5123		0.1836		0.1024								0.2661		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_66		2		0.6664		0.1836		0.1024								0.3174666667		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_66		2		0.8897		0.1836		0.1024								0.3919		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_66		2		1.1171		0.1836		0.1024								0.4677		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_66		2		1.3394		0.1836		0.1024								0.5418		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		1.15		1				END_67		1		0.163		0.1568						0.1686		0.1818		0.1599		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		2.3		2				END_67		1		0.2261		0.1568						0.2465		0.163		0.19145		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		3.45		3				END_67		1		0.2687		0.1568						0.3996		0.1604		0.21275		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		4.6		4				END_67		1		0.3518		0.1568						0.512		0.1571		0.2543		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_67		1		0.4333		0.1568										0.29505		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_67		1		0.5123		0.1568										0.33455		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_67		1		0.6664		0.1568										0.4116		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_67		1		0.8897		0.1568										0.52325		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_67		1		1.1171		0.1568										0.63695		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_67		1		1.3394		0.1568										0.7481		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		3.45						END_67		2		0.2687		0.1836		0.1024								0.1849		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		4.6						END_67		2		0.3518		0.1836		0.1024								0.2126		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_67		2		0.4333		0.1836		0.1024								0.2397666667		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_67		2		0.5123		0.1836		0.1024								0.2661		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_67		2		0.6664		0.1836		0.1024								0.3174666667		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_67		2		0.8897		0.1836		0.1024								0.3919		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_67		2		1.1171		0.1836		0.1024								0.4677		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_67		2		1.3394		0.1836		0.1024								0.5418		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade		END		1.15		1				END_68		1		0.163		0.1568										0.1599		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		2.3		2				END_68		1		0.2261		0.1568										0.19145		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		3.45		3				END_68		1		0.2687		0.1568										0.21275		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		4.6		4				END_68		1		0.3518		0.1568										0.2543		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		5.75						END_68		1		0.4333		0.1568										0.29505		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		6.9						END_68		1		0.5123		0.1568										0.33455		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		10.35						END_68		1		0.6664		0.1568										0.4116		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		13.8						END_68		1		0.8897		0.1568										0.52325		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		17.25						END_68		1		1.1171		0.1568										0.63695		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		20.7						END_68		1		1.3394		0.1568										0.7481		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		3.45						END_68		2		0.2687		0.1836		0.1024								0.1849		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		4.6						END_68		2		0.3518		0.1836		0.1024								0.2126		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		5.75						END_68		2		0.4333		0.1836		0.1024								0.2397666667		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		6.9						END_68		2		0.5123		0.1836		0.1024								0.2661		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		10.35						END_68		2		0.6664		0.1836		0.1024								0.3174666667		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		13.8						END_68		2		0.8897		0.1836		0.1024								0.3919		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		17.25						END_68		2		1.1171		0.1836		0.1024								0.4677		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		20.7						END_68		2		1.3394		0.1836		0.1024								0.5418		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		1.15		1				END_69		1		0.163		0.1568										0.1599		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		2.3		2				END_69		1		0.2261		0.1568										0.19145		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		3.45		3				END_69		1		0.2687		0.1568										0.21275		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		4.6		4				END_69		1		0.3518		0.1568										0.2543		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		5.75						END_69		1		0.4333		0.1568										0.29505		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		6.9						END_69		1		0.5123		0.1568										0.33455		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		10.35						END_69		1		0.6664		0.1568										0.4116		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		13.8						END_69		1		0.8897		0.1568										0.52325		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		17.25						END_69		1		1.1171		0.1568										0.63695		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		20.7						END_69		1		1.3394		0.1568										0.7481		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		3.45						END_69		2		0.2687		0.1836		0.1024								0.1849		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		4.6						END_69		2		0.3518		0.1836		0.1024								0.2126		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		5.75						END_69		2		0.4333		0.1836		0.1024								0.2397666667		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		6.9						END_69		2		0.5123		0.1836		0.1024								0.2661		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		10.35						END_69		2		0.6664		0.1836		0.1024								0.3174666667		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		13.8						END_69		2		0.8897		0.1836		0.1024								0.3919		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		17.25						END_69		2		1.1171		0.1836		0.1024								0.4677		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		20.7						END_69		2		1.3394		0.1836		0.1024								0.5418		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Gás		END		1.15		1				END_70		1										0.1686		0.1818				Quero+ Gás		Ok Completo		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas). .

		Gás		END		2.3		2				END_70		1										0.2465		0.163				Quero+ Gás		Ok Completo		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas). .

		Gás		END		3.45		3				END_70		1										0.3996		0.1604				Quero+ Gás		Ok Completo		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas). .

		Gás		END		4.6		4				END_70		1										0.512		0.1571				Quero+ Gás		Ok Completo		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas). .

		Gás		END		1.15		1				END_71		1										0.1686		0.1818				Quero+ Gás		Ok Completo		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		Gás		END		2.3		2				END_71		1										0.2465		0.163				Quero+ Gás		Ok Completo		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		Gás		END		3.45		3				END_71		1										0.3996		0.1604				Quero+ Gás		Ok Completo		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		Gás		END		4.6		4				END_71		1										0.512		0.1571				Quero+ Gás		Ok Completo		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		Gás		END		1.15		1				END_72		1										0.1686		0.1818				Quero+ Gás		Ok Completo		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas). .

		Gás		END		2.3		2				END_72		1										0.2465		0.163				Quero+ Gás		Ok Completo		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas). .

		Gás		END		3.45		3				END_72		1										0.3996		0.1604				Quero+ Gás		Ok Completo		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas). .

		Gás		END		4.6		4				END_72		1										0.512		0.1571				Quero+ Gás		Ok Completo		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas). .

		Gás		END		1.15		1				END_73		1										0.1686		0.1818				Quero+ Gás		Ok Completo		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		Gás		END		2.3		2				END_73		1										0.2465		0.163				Quero+ Gás		Ok Completo		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		Gás		END		3.45		3				END_73		1										0.3996		0.1604				Quero+ Gás		Ok Completo		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		Gás		END		4.6		4				END_73		1										0.512		0.1571				Quero+ Gás		Ok Completo		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		1.15		1				END_74		1		0.1648		0.1586						0.1705		0.1839		0.1617		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		2.3		2				END_74		1		0.2287		0.1586						0.2493		0.1649		0.19365		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		3.45		3				END_74		1		0.2717		0.1586						0.4042		0.1623		0.21515		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		4.6		4				END_74		1		0.3559		0.1586						0.5179		0.1589		0.25725		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_74		1		0.4382		0.1586										0.2984		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_74		1		0.5181		0.1586										0.33835		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_74		1		0.6741		0.1586										0.41635		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_74		1		0.8999		0.1586										0.52925		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_74		1		1.1299		0.1586										0.64425		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_74		1		1.3548		0.1586										0.7567		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		3.45						END_74		2		0.2717		0.1857		0.1035								0.1869666667		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		4.6						END_74		2		0.3559		0.1857		0.1035								0.2150333333		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_74		2		0.4382		0.1857		0.1035								0.2424666667		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_74		2		0.5181		0.1857		0.1035								0.2691		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_74		2		0.6741		0.1857		0.1035								0.3211		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_74		2		0.8999		0.1857		0.1035								0.3963666667		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_74		2		1.1299		0.1857		0.1035								0.4730333333		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_74		2		1.3548		0.1857		0.1035								0.548		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		1.15		1				END_75		1		0.1648		0.1586						0.1705		0.1839		0.1617		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		2.3		2				END_75		1		0.2287		0.1586						0.2493		0.1649		0.19365		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		3.45		3				END_75		1		0.2717		0.1586						0.4042		0.1623		0.21515		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		4.6		4				END_75		1		0.3559		0.1586						0.5179		0.1589		0.25725		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_75		1		0.4382		0.1586										0.2984		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_75		1		0.5181		0.1586										0.33835		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_75		1		0.6741		0.1586										0.41635		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_75		1		0.8999		0.1586										0.52925		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_75		1		1.1299		0.1586										0.64425		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_75		1		1.3548		0.1586										0.7567		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		3.45						END_75		2		0.2717		0.1857		0.1035								0.1869666667		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		4.6						END_75		2		0.3559		0.1857		0.1035								0.2150333333		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		5.75						END_75		2		0.4382		0.1857		0.1035								0.2424666667		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		6.9						END_75		2		0.5181		0.1857		0.1035								0.2691		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		10.35						END_75		2		0.6741		0.1857		0.1035								0.3211		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		13.8						END_75		2		0.8999		0.1857		0.1035								0.3963666667		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		17.25						END_75		2		1.1299		0.1857		0.1035								0.4730333333		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade/Gás		END		20.7						END_75		2		1.3548		0.1857		0.1035								0.548		Quero+ Luz e Gás		0		Tod		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade		END		1.15		1				END_76		1		0.1648		0.1586										0.1617		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		2.3		2				END_76		1		0.2287		0.1586										0.19365		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		3.45		3				END_76		1		0.2717		0.1586										0.21515		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		4.6		4				END_76		1		0.3559		0.1586										0.25725		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		5.75						END_76		1		0.4382		0.1586										0.2984		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		6.9						END_76		1		0.5181		0.1586										0.33835		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		10.35						END_76		1		0.6741		0.1586										0.41635		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		13.8						END_76		1		0.8999		0.1586										0.52925		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		17.25						END_76		1		1.1299		0.1586										0.64425		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		20.7						END_76		1		1.3548		0.1586										0.7567		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		3.45						END_76		2		0.2717		0.1857		0.1035								0.1869666667		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		4.6						END_76		2		0.3559		0.1857		0.1035								0.2150333333		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		5.75						END_76		2		0.4382		0.1857		0.1035								0.2424666667		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		6.9						END_76		2		0.5181		0.1857		0.1035								0.2691		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		10.35						END_76		2		0.6741		0.1857		0.1035								0.3211		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		13.8						END_76		2		0.8999		0.1857		0.1035								0.3963666667		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		17.25						END_76		2		1.1299		0.1857		0.1035								0.4730333333		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		20.7						END_76		2		1.3548		0.1857		0.1035								0.548		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		1.15		1				END_77		1		0.1648		0.1586										0.1617		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		2.3		2				END_77		1		0.2287		0.1586										0.19365		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		3.45		3				END_77		1		0.2717		0.1586										0.21515		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		4.6		4				END_77		1		0.3559		0.1586										0.25725		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		5.75						END_77		1		0.4382		0.1586										0.2984		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		6.9						END_77		1		0.5181		0.1586										0.33835		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		10.35						END_77		1		0.6741		0.1586										0.41635		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		13.8						END_77		1		0.8999		0.1586										0.52925		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		17.25						END_77		1		1.1299		0.1586										0.64425		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		20.7						END_77		1		1.3548		0.1586										0.7567		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		3.45						END_77		2		0.2717		0.1857		0.1035								0.1869666667		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		4.6						END_77		2		0.3559		0.1857		0.1035								0.2150333333		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		5.75						END_77		2		0.4382		0.1857		0.1035								0.2424666667		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		6.9						END_77		2		0.5181		0.1857		0.1035								0.2691		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		10.35						END_77		2		0.6741		0.1857		0.1035								0.3211		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		13.8						END_77		2		0.8999		0.1857		0.1035								0.3963666667		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		17.25						END_77		2		1.1299		0.1857		0.1035								0.4730333333		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		20.7						END_77		2		1.3548		0.1857		0.1035								0.548		Quero+ Luz		FE		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		1.15		1				END_78		1		0.1648		0.1586										0.1617		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		2.3		2				END_78		1		0.2287		0.1586										0.19365		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		3.45		3				END_78		1		0.2717		0.1586										0.21515		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		4.6		4				END_78		1		0.3559		0.1586										0.25725		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		5.75						END_78		1		0.4382		0.1586										0.2984		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		6.9						END_78		1		0.5181		0.1586										0.33835		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		10.35						END_78		1		0.6741		0.1586										0.41635		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		13.8						END_78		1		0.8999		0.1586										0.52925		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		17.25						END_78		1		1.1299		0.1586										0.64425		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		20.7						END_78		1		1.3548		0.1586										0.7567		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		3.45						END_78		2		0.2717		0.1857		0.1035								0.1869666667		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		4.6						END_78		2		0.3559		0.1857		0.1035								0.2150333333		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		5.75						END_78		2		0.4382		0.1857		0.1035								0.2424666667		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		6.9						END_78		2		0.5181		0.1857		0.1035								0.2691		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		10.35						END_78		2		0.6741		0.1857		0.1035								0.3211		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		13.8						END_78		2		0.8999		0.1857		0.1035								0.3963666667		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		17.25						END_78		2		1.1299		0.1857		0.1035								0.4730333333		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		20.7						END_78		2		1.3548		0.1857		0.1035								0.548		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		1.15		1				END_79		1		0.1648		0.1586										0.1617		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		2.3		2				END_79		1		0.2287		0.1586										0.19365		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		3.45		3				END_79		1		0.2717		0.1586										0.21515		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		4.6		4				END_79		1		0.3559		0.1586										0.25725		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		5.75						END_79		1		0.4382		0.1586										0.2984		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		6.9						END_79		1		0.5181		0.1586										0.33835		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		10.35						END_79		1		0.6741		0.1586										0.41635		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		13.8						END_79		1		0.8999		0.1586										0.52925		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		17.25						END_79		1		1.1299		0.1586										0.64425		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		20.7						END_79		1		1.3548		0.1586										0.7567		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		3.45						END_79		2		0.2717		0.1857		0.1035								0.1869666667		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		4.6						END_79		2		0.3559		0.1857		0.1035								0.2150333333		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		5.75						END_79		2		0.4382		0.1857		0.1035								0.2424666667		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		6.9						END_79		2		0.5181		0.1857		0.1035								0.2691		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		10.35						END_79		2		0.6741		0.1857		0.1035								0.3211		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		13.8						END_79		2		0.8999		0.1857		0.1035								0.3963666667		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		17.25						END_79		2		1.1299		0.1857		0.1035								0.4730333333		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		20.7						END_79		2		1.3548		0.1857		0.1035								0.548		Quero+ Luz		DD		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Gás		END		1.15		1				END_80		1										0.1705		0.1839				Quero+ Gás		FE		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital.		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).  .

		Gás		END		2.3		2				END_80		1										0.2493		0.1649				Quero+ Gás		FE		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital.		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).  .

		Gás		END		3.45		3				END_80		1										0.4042		0.1623				Quero+ Gás		FE		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital.		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).  .

		Gás		END		4.6		4				END_80		1										0.5179		0.1589				Quero+ Gás		FE		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital.		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).  .

		Gás		END		1.15		1				END_81		1										0.1705		0.1839				Quero+ Gás		FE		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital.		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		Gás		END		2.3		2				END_81		1										0.2493		0.1649				Quero+ Gás		FE		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital.		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		Gás		END		3.45		3				END_81		1										0.4042		0.1623				Quero+ Gás		FE		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital.		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		Gás		END		4.6		4				END_81		1										0.5179		0.1589				Quero+ Gás		FE		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		10		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital.		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		Gás		END		1.15		1				END_82		1										0.1705		0.1839				Quero+ Gás		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto. 		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).  .

		Gás		END		2.3		2				END_82		1										0.2493		0.1649				Quero+ Gás		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto. 		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).  .

		Gás		END		3.45		3				END_82		1										0.4042		0.1623				Quero+ Gás		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto. 		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).  .

		Gás		END		4.6		4				END_82		1										0.5179		0.1589				Quero+ Gás		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto. 		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).  .

		Gás		END		1.15		1				END_83		1										0.1705		0.1839				Quero+ Gás		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto. 		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		Gás		END		2.3		2				END_83		1										0.2493		0.1649				Quero+ Gás		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto. 		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		Gás		END		3.45		3				END_83		1										0.4042		0.1623				Quero+ Gás		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto. 		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		Gás		END		4.6		4				END_83		1										0.5179		0.1589				Quero+ Gás		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto. 		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade		END		1.15		1				END_84		1		0.1667		0.1604										0.16355		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		2.3		2				END_84		1		0.2313		0.1604										0.19585		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		3.45		3				END_84		1		0.2748		0.1604										0.2176		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		4.6		4				END_84		1		0.3599		0.1604										0.26015		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		5.75						END_84		1		0.4432		0.1604										0.3018		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		6.9						END_84		1		0.524		0.1604										0.3422		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		10.35						END_84		1		0.6817		0.1604										0.42105		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		13.8						END_84		1		0.9101		0.1604										0.53525		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		17.25						END_84		1		1.1428		0.1604										0.6516		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		20.7						END_84		1		1.3702		0.1604										0.7653		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		3.45						END_84		2		0.2748		0.1878		0.1047								0.1891		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		4.6						END_84		2		0.3599		0.1878		0.1047								0.2174666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		5.75						END_84		2		0.4432		0.1878		0.1047								0.2452333333		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		6.9						END_84		2		0.524		0.1878		0.1047								0.2721666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		10.35						END_84		2		0.6817		0.1878		0.1047								0.3247333333		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		13.8						END_84		2		0.9101		0.1878		0.1047								0.4008666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		17.25						END_84		2		1.1428		0.1878		0.1047								0.4784333333		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		20.7						END_84		2		1.3702		0.1878		0.1047								0.5542333333		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		Eletricidade		END		1.15		1				END_85		1		0.1667		0.1604										0.16355		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		2.3		2				END_85		1		0.2313		0.1604										0.19585		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		3.45		3				END_85		1		0.2748		0.1604										0.2176		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		4.6		4				END_85		1		0.3599		0.1604										0.26015		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		5.75						END_85		1		0.4432		0.1604										0.3018		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		6.9						END_85		1		0.524		0.1604										0.3422		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		10.35						END_85		1		0.6817		0.1604										0.42105		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		13.8						END_85		1		0.9101		0.1604										0.53525		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		17.25						END_85		1		1.1428		0.1604										0.6516		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		20.7						END_85		1		1.3702		0.1604										0.7653		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		3.45						END_85		2		0.2748		0.1878		0.1047								0.1891		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		4.6						END_85		2		0.3599		0.1878		0.1047								0.2174666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		5.75						END_85		2		0.4432		0.1878		0.1047								0.2452333333		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		6.9						END_85		2		0.524		0.1878		0.1047								0.2721666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		10.35						END_85		2		0.6817		0.1878		0.1047								0.3247333333		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		13.8						END_85		2		0.9101		0.1878		0.1047								0.4008666667		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		17.25						END_85		2		1.1428		0.1878		0.1047								0.4784333333		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Eletricidade		END		20.7						END_85		2		1.3702		0.1878		0.1047								0.5542333333		Quero+ Luz		0		Tod		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		Gás		END		1.15		1				END_86		1										0.1724		0.186				Quero+ Gás		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas). .

		Gás		END		2.3		2				END_86		1										0.2522		0.1668				Quero+ Gás		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas). .

		Gás		END		3.45		3				END_86		1										0.4087		0.1641				Quero+ Gás		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas). .

		Gás		END		4.6		4				END_86		1										0.5238		0.1607				Quero+ Gás		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S		0		0		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas). .

		Gás		END		1.15		1				END_87		1										0.1724		0.186				Quero+ Gás		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		Gás		END		2.3		2				END_87		1										0.2522		0.1668				Quero+ Gás		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		Gás		END		3.45		3				END_87		1										0.4087		0.1641				Quero+ Gás		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		Gás		END		4.6		4				END_87		1										0.5238		0.1607				Quero+ Gás		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		11/17/22		12/31/99		111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		1.15		1				ENIPLENITUDE_01		1		0.1669		0.1298										0.14835		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		2.3		2				ENIPLENITUDE_01		1		0.1969		0.1298										0.16335		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		3.45		3				ENIPLENITUDE_01		1		0.2268		0.1298										0.1783		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		4.6		4				ENIPLENITUDE_01		1		0.2568		0.1298										0.1933		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		5.75						ENIPLENITUDE_01		1		0.2867		0.1298										0.20825		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		6.9						ENIPLENITUDE_01		1		0.3167		0.1298										0.22325		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		10.35						ENIPLENITUDE_01		1		0.4065		0.1298										0.26815		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		13.8						ENIPLENITUDE_01		1		0.4963		0.1298										0.31305		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		17.25						ENIPLENITUDE_01		1		0.5862		0.1298										0.358		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		20.7						ENIPLENITUDE_01		1		0.676		0.1298										0.4029		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		3.45						ENIPLENITUDE_01		2		0.2268		0.1441		0.0881								0.153		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		4.6						ENIPLENITUDE_01		2		0.2568		0.1441		0.0881								0.163		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		5.75						ENIPLENITUDE_01		2		0.2867		0.1441		0.0881								0.1729666667		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		6.9						ENIPLENITUDE_01		2		0.3167		0.1441		0.0881								0.1829666667		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		10.35						ENIPLENITUDE_01		2		0.4065		0.1441		0.0881								0.2129		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		13.8						ENIPLENITUDE_01		2		0.4963		0.1441		0.0881								0.2428333333		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		17.25						ENIPLENITUDE_01		2		0.5862		0.1441		0.0881								0.2728		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		20.7						ENIPLENITUDE_01		2		0.676		0.1441		0.0881								0.3027333333		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		3.45						ENIPLENITUDE_01		3		0.2268		0.2285		0.1071		0.0881						0.162625		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		4.6						ENIPLENITUDE_01		3		0.2568		0.2285		0.1071		0.0881						0.170125		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		5.75						ENIPLENITUDE_01		3		0.2867		0.2285		0.1071		0.0881						0.1776		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		6.9						ENIPLENITUDE_01		3		0.3167		0.2285		0.1071		0.0881						0.1851		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		10.35						ENIPLENITUDE_01		3		0.4065		0.2285		0.1071		0.0881						0.20755		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		13.8						ENIPLENITUDE_01		3		0.4963		0.2285		0.1071		0.0881						0.23		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		17.25						ENIPLENITUDE_01		3		0.5862		0.2285		0.1071		0.0881						0.252475		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		20.7						ENIPLENITUDE_01		3		0.676		0.2285		0.1071		0.0881						0.274925		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		27.6						ENIPLENITUDE_01		3		0.8557		0.2904		0.1691		0.1435						0.364675		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		34.5						ENIPLENITUDE_01		3		1.0353		0.2904		0.1691		0.1435						0.409575		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		41.4						ENIPLENITUDE_01		3		1.215		0.2904		0.1691		0.1435						0.4545		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		1.15		1				ENIPLENITUDE_02		1		0.1669		0.1298						0.0158		0.1532		0.14835		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		2.3		2				ENIPLENITUDE_02		1		0.1969		0.1298						0.0416		0.1497		0.16335		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		3.45		3				ENIPLENITUDE_02		1		0.2268		0.1298						0.0656		0.1576		0.1783		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		4.6		4				ENIPLENITUDE_02		1		0.2568		0.1298						0.0894		0.1567		0.1933		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		5.75						ENIPLENITUDE_02		1		0.2867		0.1298										0.20825		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		6.9						ENIPLENITUDE_02		1		0.3167		0.1298										0.22325		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		10.35						ENIPLENITUDE_02		1		0.4065		0.1298										0.26815		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		13.8						ENIPLENITUDE_02		1		0.4963		0.1298										0.31305		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		17.25						ENIPLENITUDE_02		1		0.5862		0.1298										0.358		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		20.7						ENIPLENITUDE_02		1		0.676		0.1298										0.4029		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		3.45						ENIPLENITUDE_02		2		0.2268		0.1441		0.0881								0.153		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		4.6						ENIPLENITUDE_02		2		0.2568		0.1441		0.0881								0.163		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		5.75						ENIPLENITUDE_02		2		0.2867		0.1441		0.0881								0.1729666667		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		6.9						ENIPLENITUDE_02		2		0.3167		0.1441		0.0881								0.1829666667		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		10.35						ENIPLENITUDE_02		2		0.4065		0.1441		0.0881								0.2129		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		13.8						ENIPLENITUDE_02		2		0.4963		0.1441		0.0881								0.2428333333		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		17.25						ENIPLENITUDE_02		2		0.5862		0.1441		0.0881								0.2728		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		20.7						ENIPLENITUDE_02		2		0.676		0.1441		0.0881								0.3027333333		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		3.45						ENIPLENITUDE_02		3		0.2268		0.2285		0.1071		0.0881						0.162625		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		4.6						ENIPLENITUDE_02		3		0.2568		0.2285		0.1071		0.0881						0.170125		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		5.75						ENIPLENITUDE_02		3		0.2867		0.2285		0.1071		0.0881						0.1776		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		6.9						ENIPLENITUDE_02		3		0.3167		0.2285		0.1071		0.0881						0.1851		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		10.35						ENIPLENITUDE_02		3		0.4065		0.2285		0.1071		0.0881						0.20755		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		13.8						ENIPLENITUDE_02		3		0.4963		0.2285		0.1071		0.0881						0.23		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		17.25						ENIPLENITUDE_02		3		0.5862		0.2285		0.1071		0.0881						0.252475		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		20.7						ENIPLENITUDE_02		3		0.676		0.2285		0.1071		0.0881						0.274925		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		27.6						ENIPLENITUDE_02		3		0.8557		0.2904		0.1691		0.1435						0.364675		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		34.5						ENIPLENITUDE_02		3		1.0353		0.2904		0.1691		0.1435						0.409575		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		41.4						ENIPLENITUDE_02		3		1.215		0.2904		0.1691		0.1435						0.4545		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		1.15		1				ENIPLENITUDE_03		1		0.2219		0.131										0.17645		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		2.3		2				ENIPLENITUDE_03		1		0.2519		0.131										0.19145		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		3.45		3				ENIPLENITUDE_03		1		0.2818		0.131										0.2064		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		4.6		4				ENIPLENITUDE_03		1		0.3118		0.131										0.2214		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		5.75						ENIPLENITUDE_03		1		0.3417		0.131										0.23635		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		6.9						ENIPLENITUDE_03		1		0.3717		0.131										0.25135		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		10.35						ENIPLENITUDE_03		1		0.4615		0.131										0.29625		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		13.8						ENIPLENITUDE_03		1		0.5513		0.131										0.34115		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		17.25						ENIPLENITUDE_03		1		0.6412		0.131										0.3861		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		20.7						ENIPLENITUDE_03		1		0.731		0.131										0.431		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		3.45						ENIPLENITUDE_03		2		0.2818		0.1453		0.0899								0.1723333333		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		4.6						ENIPLENITUDE_03		2		0.3118		0.1453		0.0899								0.1823333333		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		5.75						ENIPLENITUDE_03		2		0.3417		0.1453		0.0899								0.1923		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		6.9						ENIPLENITUDE_03		2		0.3717		0.1453		0.0899								0.2023		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		10.35						ENIPLENITUDE_03		2		0.4615		0.1453		0.0899								0.2322333333		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		13.8						ENIPLENITUDE_03		2		0.5513		0.1453		0.0899								0.2621666667		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		17.25						ENIPLENITUDE_03		2		0.6412		0.1453		0.0899								0.2921333333		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		20.7						ENIPLENITUDE_03		2		0.731		0.1453		0.0899								0.3220666667		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		3.45						ENIPLENITUDE_03		3		0.2818		0.2305		0.1089		0.0899						0.177775		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		4.6						ENIPLENITUDE_03		3		0.3118		0.2305		0.1089		0.0899						0.185275		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		5.75						ENIPLENITUDE_03		3		0.3417		0.2305		0.1089		0.0899						0.19275		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		6.9						ENIPLENITUDE_03		3		0.3717		0.2305		0.1089		0.0899						0.20025		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		10.35						ENIPLENITUDE_03		3		0.4615		0.2305		0.1089		0.0899						0.2227		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		13.8						ENIPLENITUDE_03		3		0.5513		0.2305		0.1089		0.0899						0.24515		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		17.25						ENIPLENITUDE_03		3		0.6412		0.2305		0.1089		0.0899						0.267625		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		20.7						ENIPLENITUDE_03		3		0.731		0.2305		0.1089		0.0899						0.290075		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		27.6						ENIPLENITUDE_03		3		0.9107		0.2924		0.1709		0.1453						0.379825		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		34.5						ENIPLENITUDE_03		3		1.0903		0.2924		0.1709		0.1453						0.424725		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		41.4						ENIPLENITUDE_03		3		1.27		0.2924		0.1709		0.1453						0.46965		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		1.15		1				ENIPLENITUDE_04		1		0.2219		0.131						0.0158		0.1549		0.17645		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		2.3		2				ENIPLENITUDE_04		1		0.2519		0.131						0.0416		0.1514		0.19145		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		3.45		3				ENIPLENITUDE_04		1		0.2818		0.131						0.0656		0.1593		0.2064		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		4.6		4				ENIPLENITUDE_04		1		0.3118		0.131						0.0894		0.1584		0.2214		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		5.75						ENIPLENITUDE_04		1		0.3417		0.131										0.23635		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		6.9						ENIPLENITUDE_04		1		0.3717		0.131										0.25135		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		10.35						ENIPLENITUDE_04		1		0.4615		0.131										0.29625		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		13.8						ENIPLENITUDE_04		1		0.5513		0.131										0.34115		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		17.25						ENIPLENITUDE_04		1		0.6412		0.131										0.3861		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		20.7						ENIPLENITUDE_04		1		0.731		0.131										0.431		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		3.45						ENIPLENITUDE_04		2		0.2818		0.1453		0.0899								0.1723333333		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		4.6						ENIPLENITUDE_04		2		0.3118		0.1453		0.0899								0.1823333333		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		5.75						ENIPLENITUDE_04		2		0.3417		0.1453		0.0899								0.1923		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		6.9						ENIPLENITUDE_04		2		0.3717		0.1453		0.0899								0.2023		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		10.35						ENIPLENITUDE_04		2		0.4615		0.1453		0.0899								0.2322333333		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		13.8						ENIPLENITUDE_04		2		0.5513		0.1453		0.0899								0.2621666667		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		17.25						ENIPLENITUDE_04		2		0.6412		0.1453		0.0899								0.2921333333		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		20.7						ENIPLENITUDE_04		2		0.731		0.1453		0.0899								0.3220666667		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		3.45						ENIPLENITUDE_04		3		0.2818		0.2305		0.1089		0.0899						0.177775		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		4.6						ENIPLENITUDE_04		3		0.3118		0.2305		0.1089		0.0899						0.185275		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		5.75						ENIPLENITUDE_04		3		0.3417		0.2305		0.1089		0.0899						0.19275		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		6.9						ENIPLENITUDE_04		3		0.3717		0.2305		0.1089		0.0899						0.20025		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		10.35						ENIPLENITUDE_04		3		0.4615		0.2305		0.1089		0.0899						0.2227		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		13.8						ENIPLENITUDE_04		3		0.5513		0.2305		0.1089		0.0899						0.24515		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		17.25						ENIPLENITUDE_04		3		0.6412		0.2305		0.1089		0.0899						0.267625		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		20.7						ENIPLENITUDE_04		3		0.731		0.2305		0.1089		0.0899						0.290075		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		27.6						ENIPLENITUDE_04		3		0.9107		0.2924		0.1709		0.1453						0.379825		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		34.5						ENIPLENITUDE_04		3		1.0903		0.2924		0.1709		0.1453						0.424725		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		41.4						ENIPLENITUDE_04		3		1.27		0.2924		0.1709		0.1453						0.46965		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		ENIPLENITUDE		1.15		1				ENIPLENITUDE_05		1										0.0158		0.1532				TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		ENIPLENITUDE		2.3		2				ENIPLENITUDE_05		1										0.0416		0.1497				TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		ENIPLENITUDE		3.45		3				ENIPLENITUDE_05		1										0.0656		0.1576				TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		ENIPLENITUDE		4.6		4				ENIPLENITUDE_05		1										0.0894		0.1567				TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM		0		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		1.15		1				ENIPLENITUDE_06		1		0.0956		0.0275										0.06155		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		2.3		2				ENIPLENITUDE_06		1		0.1255		0.0275										0.0765		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		3.45		3				ENIPLENITUDE_06		1		0.1552		0.0275										0.09135		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		4.6		4				ENIPLENITUDE_06		1		0.1852		0.0275										0.10635		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		5.75						ENIPLENITUDE_06		1		0.215		0.0275										0.12125		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		6.9						ENIPLENITUDE_06		1		0.245		0.0275										0.13625		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		10.35						ENIPLENITUDE_06		1		0.3345		0.0275										0.181		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		13.8						ENIPLENITUDE_06		1		0.4241		0.0275										0.2258		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		17.25						ENIPLENITUDE_06		1		0.5138		0.0275										0.27065		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		20.7						ENIPLENITUDE_06		1		0.6034		0.0275										0.31545		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		3.45						ENIPLENITUDE_06		2		0.1552		0.0507		-0.0114								0.0648333333		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		4.6						ENIPLENITUDE_06		2		0.1852		0.0507		-0.0114								0.0748333333		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		5.75						ENIPLENITUDE_06		2		0.215		0.0507		-0.0114								0.0847666667		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		6.9						ENIPLENITUDE_06		2		0.245		0.0507		-0.0114								0.0947666667		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		10.35						ENIPLENITUDE_06		2		0.3345		0.0507		-0.0114								0.1246		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		13.8						ENIPLENITUDE_06		2		0.4241		0.0507		-0.0114								0.1544666667		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		17.25						ENIPLENITUDE_06		2		0.5138		0.0507		-0.0114								0.1843666667		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		20.7						ENIPLENITUDE_06		2		0.6034		0.0507		-0.0114								0.2142333333		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		3.45						ENIPLENITUDE_06		3		0.1552		0.1469		0.0225		-0.0114						0.0783		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		4.6						ENIPLENITUDE_06		3		0.1852		0.1469		0.0225		-0.0114						0.0858		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		5.75						ENIPLENITUDE_06		3		0.215		0.1469		0.0225		-0.0114						0.09325		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		6.9						ENIPLENITUDE_06		3		0.245		0.1469		0.0225		-0.0114						0.10075		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		10.35						ENIPLENITUDE_06		3		0.3345		0.1469		0.0225		-0.0114						0.123125		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		13.8						ENIPLENITUDE_06		3		0.4241		0.1469		0.0225		-0.0114						0.145525		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		17.25						ENIPLENITUDE_06		3		0.5138		0.1469		0.0225		-0.0114						0.16795		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		20.7						ENIPLENITUDE_06		3		0.6034		0.1469		0.0225		-0.0114						0.19035		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		27.6						ENIPLENITUDE_06		3		0.7827		0.2088		0.0845		0.044						0.28		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		34.5						ENIPLENITUDE_06		3		0.9618		0.2088		0.0845		0.044						0.324775		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		ENIPLENITUDE		41.4						ENIPLENITUDE_06		3		1.1411		0.2088		0.0845		0.044						0.3696		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		1.15		1				ENIPLENITUDE_07		1		0.0956		0.0275						0.0158		0.1532		0.06155		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		2.3		2				ENIPLENITUDE_07		1		0.1255		0.0275						0.0416		0.1497		0.0765		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		3.45		3				ENIPLENITUDE_07		1		0.1552		0.0275						0.0656		0.1576		0.09135		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		4.6		4				ENIPLENITUDE_07		1		0.1852		0.0275						0.0894		0.1567		0.10635		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		5.75						ENIPLENITUDE_07		1		0.215		0.0275										0.12125		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		6.9						ENIPLENITUDE_07		1		0.245		0.0275										0.13625		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		10.35						ENIPLENITUDE_07		1		0.3345		0.0275										0.181		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		13.8						ENIPLENITUDE_07		1		0.4241		0.0275										0.2258		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		17.25						ENIPLENITUDE_07		1		0.5138		0.0275										0.27065		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		20.7						ENIPLENITUDE_07		1		0.6034		0.0275										0.31545		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		3.45						ENIPLENITUDE_07		2		0.1552		0.0507		-0.0114								0.0648333333		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		4.6						ENIPLENITUDE_07		2		0.1852		0.0507		-0.0114								0.0748333333		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		5.75						ENIPLENITUDE_07		2		0.215		0.0507		-0.0114								0.0847666667		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		6.9						ENIPLENITUDE_07		2		0.245		0.0507		-0.0114								0.0947666667		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		10.35						ENIPLENITUDE_07		2		0.3345		0.0507		-0.0114								0.1246		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		13.8						ENIPLENITUDE_07		2		0.4241		0.0507		-0.0114								0.1544666667		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		17.25						ENIPLENITUDE_07		2		0.5138		0.0507		-0.0114								0.1843666667		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		20.7						ENIPLENITUDE_07		2		0.6034		0.0507		-0.0114								0.2142333333		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		3.45						ENIPLENITUDE_07		3		0.1552		0.1469		0.0225		-0.0114						0.0783		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		4.6						ENIPLENITUDE_07		3		0.1852		0.1469		0.0225		-0.0114						0.0858		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		5.75						ENIPLENITUDE_07		3		0.215		0.1469		0.0225		-0.0114						0.09325		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		6.9						ENIPLENITUDE_07		3		0.245		0.1469		0.0225		-0.0114						0.10075		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		10.35						ENIPLENITUDE_07		3		0.3345		0.1469		0.0225		-0.0114						0.123125		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		13.8						ENIPLENITUDE_07		3		0.4241		0.1469		0.0225		-0.0114						0.145525		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		17.25						ENIPLENITUDE_07		3		0.5138		0.1469		0.0225		-0.0114						0.16795		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		20.7						ENIPLENITUDE_07		3		0.6034		0.1469		0.0225		-0.0114						0.19035		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		27.6						ENIPLENITUDE_07		3		0.7827		0.2088		0.0845		0.044						0.28		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		34.5						ENIPLENITUDE_07		3		0.9618		0.2088		0.0845		0.044						0.324775		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		ENIPLENITUDE		41.4						ENIPLENITUDE_07		3		1.1411		0.2088		0.0845		0.044						0.3696		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/		0		Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		1.15		1				EZUENERGIA_01		1		0.0598		0.2248										0.1423		Tarifa Indexada ao mercado SPOT		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    SOMA((Energia + perda)h * (OMIEh + CGSh + 7) * PerdasERSE / (energia + perda)p).		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		2.3		2				EZUENERGIA_01		1		0.1198		0.2248										0.1723		Tarifa Indexada ao mercado SPOT		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    SOMA((Energia + perda)h * (OMIEh + CGSh + 7) * PerdasERSE / (energia + perda)p).		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		3.45		3				EZUENERGIA_01		1		0.1167		0.2296										0.17315		Tarifa Indexada ao mercado SPOT		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    SOMA((Energia + perda)h * (OMIEh + CGSh + 7) * PerdasERSE / (energia + perda)p).		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		4.6		4				EZUENERGIA_01		1		0.1557		0.2378										0.19675		Tarifa Indexada ao mercado SPOT		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    SOMA((Energia + perda)h * (OMIEh + CGSh + 7) * PerdasERSE / (energia + perda)p).		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		5.75						EZUENERGIA_01		1		0.1946		0.2538										0.2242		Tarifa Indexada ao mercado SPOT		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    SOMA((Energia + perda)h * (OMIEh + CGSh + 7) * PerdasERSE / (energia + perda)p).		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		6.9						EZUENERGIA_01		1		0.2336		0.2088										0.2212		Tarifa Indexada ao mercado SPOT		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    SOMA((Energia + perda)h * (OMIEh + CGSh + 7) * PerdasERSE / (energia + perda)p).		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		10.35						EZUENERGIA_01		1		0.3234		0.2102										0.2668		Tarifa Indexada ao mercado SPOT		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    SOMA((Energia + perda)h * (OMIEh + CGSh + 7) * PerdasERSE / (energia + perda)p).		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		13.8						EZUENERGIA_01		1		0.4312		0.2167										0.32395		Tarifa Indexada ao mercado SPOT		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    SOMA((Energia + perda)h * (OMIEh + CGSh + 7) * PerdasERSE / (energia + perda)p).		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		17.25						EZUENERGIA_01		1		0.539		0.2244										0.3817		Tarifa Indexada ao mercado SPOT		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    SOMA((Energia + perda)h * (OMIEh + CGSh + 7) * PerdasERSE / (energia + perda)p).		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		20.7						EZUENERGIA_01		1		0.6468		0.2188										0.4328		Tarifa Indexada ao mercado SPOT		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    SOMA((Energia + perda)h * (OMIEh + CGSh + 7) * PerdasERSE / (energia + perda)p).		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		6.9						EZUENERGIA_01		2		0.2778		0.2174		0.205								0.2334		Tarifa Indexada ao mercado SPOT		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    SOMA((Energia + perda)h * (OMIEh + CGSh + 7) * PerdasERSE / (energia + perda)p).		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		10.35						EZUENERGIA_01		2		0.2778		0.2174		0.205								0.2334		Tarifa Indexada ao mercado SPOT		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    SOMA((Energia + perda)h * (OMIEh + CGSh + 7) * PerdasERSE / (energia + perda)p).		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		13.8						EZUENERGIA_01		2		0.492		0.2099		0.1829								0.2949333333		Tarifa Indexada ao mercado SPOT		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    SOMA((Energia + perda)h * (OMIEh + CGSh + 7) * PerdasERSE / (energia + perda)p).		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		17.25						EZUENERGIA_01		2		0.6548		0.2338		0.2221								0.3702333333		Tarifa Indexada ao mercado SPOT		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    SOMA((Energia + perda)h * (OMIEh + CGSh + 7) * PerdasERSE / (energia + perda)p).		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		20.7						EZUENERGIA_01		2		0.8205		0.2377		0.215								0.4244		Tarifa Indexada ao mercado SPOT		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    SOMA((Energia + perda)h * (OMIEh + CGSh + 7) * PerdasERSE / (energia + perda)p).		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		27.6						EZUENERGIA_01		3		0.8624		0.3269		0.2132		0.2229						0.40635		Tarifa Indexada ao mercado SPOT		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    SOMA((Energia + perda)h * (OMIEh + CGSh + 7) * PerdasERSE / (energia + perda)p).		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		34.5						EZUENERGIA_01		3		1.078		0.2971		0.1772		0.187						0.434825		Tarifa Indexada ao mercado SPOT		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    SOMA((Energia + perda)h * (OMIEh + CGSh + 7) * PerdasERSE / (energia + perda)p).		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		41.4						EZUENERGIA_01		3		1.2936		0.3099		0.2071		0.2084						0.50475		Tarifa Indexada ao mercado SPOT		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    SOMA((Energia + perda)h * (OMIEh + CGSh + 7) * PerdasERSE / (energia + perda)p).		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		1.15		1				EZUENERGIA_02		1		0.0598		0.1372										0.0985		Tarifa + Lar versão 2023		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		2.3		2				EZUENERGIA_02		1		0.1198		0.1372										0.1285		Tarifa + Lar versão 2023		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		3.45		3				EZUENERGIA_02		1		0.1167		0.1372										0.12695		Tarifa + Lar versão 2023		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		4.6		4				EZUENERGIA_02		1		0.1557		0.1372										0.14645		Tarifa + Lar versão 2023		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		5.75						EZUENERGIA_02		1		0.1946		0.1372										0.1659		Tarifa + Lar versão 2023		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		6.9						EZUENERGIA_02		1		0.2336		0.1372										0.1854		Tarifa + Lar versão 2023		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		10.35						EZUENERGIA_02		1		0.3234		0.1372										0.2303		Tarifa + Lar versão 2023		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		13.8						EZUENERGIA_02		1		0.4312		0.1372										0.2842		Tarifa + Lar versão 2023		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		17.25						EZUENERGIA_02		1		0.539		0.1372										0.3381		Tarifa + Lar versão 2023		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		20.7						EZUENERGIA_02		1		0.6468		0.1372										0.392		Tarifa + Lar versão 2023		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		6.9						EZUENERGIA_02		2		0.2778		0.1488		0.1145								0.1803666667		Tarifa + Lar versão 2023		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		10.35						EZUENERGIA_02		2		0.2778		0.1488		0.1145								0.1803666667		Tarifa + Lar versão 2023		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		13.8						EZUENERGIA_02		2		0.492		0.1488		0.1145								0.2517666667		Tarifa + Lar versão 2023		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		17.25						EZUENERGIA_02		2		0.6548		0.1488		0.1145								0.3060333333		Tarifa + Lar versão 2023		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		20.7						EZUENERGIA_02		2		0.8205		0.1488		0.1145								0.3612666667		Tarifa + Lar versão 2023		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		27.6						EZUENERGIA_02		3		0.8624		0.2931		0.1881		0.1699						0.378375		Tarifa + Lar versão 2023		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		34.5						EZUENERGIA_02		3		1.078		0.2931		0.1881		0.1699						0.432275		Tarifa + Lar versão 2023		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		EZUENERGIA		41.4						EZUENERGIA_02		3		1.2936		0.2931		0.1881		0.1699						0.486175		Tarifa + Lar versão 2023		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123		0		0		0		0		ELE		6		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		G9ENERGY		1.15		1				G9ENERGY_01		1										0.0579		0.1772				PME Plus		0		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		G9ENERGY		2.3		2				G9ENERGY_01		1										0.0838		0.1737				PME Plus		0		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		G9ENERGY		3.45		3				G9ENERGY_01		1										0.1184		0.1716				PME Plus		0		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		G9ENERGY		4.6		4				G9ENERGY_01		1										0.1422		0.1707				PME Plus		0		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		G9ENERGY		1.15		1				G9ENERGY_02		1										0.0579		0.1778				PME		0		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		G9ENERGY		2.3		2				G9ENERGY_02		1										0.0838		0.1743				PME		0		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		G9ENERGY		3.45		3				G9ENERGY_02		1										0.1184		0.1722				PME		0		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		G9ENERGY		4.6		4				G9ENERGY_02		1										0.1422		0.1713				PME		0		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		G9ENERGY		1.15		1				G9ENERGY_03		1										0.0579		0.1785				Casa Plus		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Gás Natural para clientes residenciais com pagamento por débito direto.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		G9ENERGY		2.3		2				G9ENERGY_03		1										0.0838		0.1749				Casa Plus		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Gás Natural para clientes residenciais com pagamento por débito direto.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		G9ENERGY		3.45		3				G9ENERGY_03		1										0.1184		0.1728				Casa Plus		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Gás Natural para clientes residenciais com pagamento por débito direto.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		G9ENERGY		4.6		4				G9ENERGY_03		1										0.1422		0.172				Casa Plus		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Gás Natural para clientes residenciais com pagamento por débito direto.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		G9ENERGY		1.15		1				G9ENERGY_04		1										0.0579		0.1791				Casa		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Gás Natural para clientes residenciais com pagamento multibanco.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		G9ENERGY		2.3		2				G9ENERGY_04		1										0.0838		0.1755				Casa		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Gás Natural para clientes residenciais com pagamento multibanco.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		G9ENERGY		3.45		3				G9ENERGY_04		1										0.1184		0.1735				Casa		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Gás Natural para clientes residenciais com pagamento multibanco.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		G9ENERGY		4.6		4				G9ENERGY_04		1										0.1422		0.1726				Casa		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Gás Natural para clientes residenciais com pagamento multibanco.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		1.15		1				G9ENERGY_05		1		0.1121		0.1827										0.1474		PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		2.3		2				G9ENERGY_05		1		0.1402		0.1827										0.16145		PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		3.45		3				G9ENERGY_05		1		0.1867		0.1827										0.1847		PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		4.6		4				G9ENERGY_05		1		0.2372		0.1827										0.20995		PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		5.75						G9ENERGY_05		1		0.2599		0.1827										0.2213		PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		6.9						G9ENERGY_05		1		0.2758		0.1827										0.22925		PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		10.35						G9ENERGY_05		1		0.4065		0.1827										0.2946		PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		13.8						G9ENERGY_05		1		0.5085		0.1827										0.3456		PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		17.25						G9ENERGY_05		1		0.6559		0.1827										0.4193		PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		20.7						G9ENERGY_05		1		0.7763		0.1827										0.4795		PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		1.15						G9ENERGY_05		2		0.1121		0.1971		0.1572								0.1554666667		PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		2.3						G9ENERGY_05		2		0.1402		0.1971		0.1572								0.1648333333		PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		3.45						G9ENERGY_05		2		0.1867		0.1971		0.1572								0.1803333333		PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		4.6						G9ENERGY_05		2		0.2372		0.1971		0.1572								0.1971666667		PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		5.75						G9ENERGY_05		2		0.2599		0.1971		0.1572								0.2047333333		PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		6.9						G9ENERGY_05		2		0.2758		0.1971		0.1572								0.2100333333		PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		10.35						G9ENERGY_05		2		0.4065		0.1971		0.1572								0.2536		PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		13.8						G9ENERGY_05		2		0.5085		0.1971		0.1572								0.2876		PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		17.25						G9ENERGY_05		2		0.6559		0.1971		0.1572								0.3367333333		PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		20.7						G9ENERGY_05		2		0.7763		0.1971		0.1572								0.3768666667		PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		1.15						G9ENERGY_05		3		0.1121		0.2795		0.1716		0.1572						0.1801		PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		2.3						G9ENERGY_05		3		0.1402		0.2795		0.1716		0.1572						0.187125		PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		3.45						G9ENERGY_05		3		0.1867		0.2795		0.1716		0.1572						0.19875		PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		4.6						G9ENERGY_05		3		0.2372		0.2795		0.1716		0.1572						0.211375		PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		5.75						G9ENERGY_05		3		0.2599		0.2795		0.1716		0.1572						0.21705		PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		6.9						G9ENERGY_05		3		0.2758		0.2795		0.1716		0.1572						0.221025		PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		10.35						G9ENERGY_05		3		0.4065		0.2795		0.1716		0.1572						0.2537		PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		13.8						G9ENERGY_05		3		0.5085		0.2795		0.1716		0.1572						0.2792		PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		17.25						G9ENERGY_05		3		0.6559		0.2795		0.1716		0.1572						0.31605		PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		20.7						G9ENERGY_05		3		0.7763		0.2795		0.1716		0.1572						0.34615		PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		27.6						G9ENERGY_05		3		0.8932		0.3414		0.2336		0.2126						0.4202		PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		34.5						G9ENERGY_05		3		1.0811		0.3414		0.2336		0.2126						0.467175		PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		41.4						G9ENERGY_05		3		1.2896		0.3414		0.2336		0.2126						0.5193		PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		1.15		1				G9ENERGY_06		1		0.1121		0.1839										0.148		PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		2.3		2				G9ENERGY_06		1		0.1402		0.1839										0.16205		PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		3.45		3				G9ENERGY_06		1		0.1867		0.1839										0.1853		PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		4.6		4				G9ENERGY_06		1		0.2372		0.1839										0.21055		PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		5.75						G9ENERGY_06		1		0.2599		0.1839										0.2219		PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		6.9						G9ENERGY_06		1		0.2758		0.1839										0.22985		PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		10.35						G9ENERGY_06		1		0.4065		0.1839										0.2952		PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		13.8						G9ENERGY_06		1		0.5085		0.1839										0.3462		PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		17.25						G9ENERGY_06		1		0.6559		0.1839										0.4199		PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		20.7						G9ENERGY_06		1		0.7763		0.1839										0.4801		PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		1.15						G9ENERGY_06		2		0.1121		0.1983		0.1584								0.1562666667		PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		2.3						G9ENERGY_06		2		0.1402		0.1983		0.1584								0.1656333333		PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		3.45						G9ENERGY_06		2		0.1867		0.1983		0.1584								0.1811333333		PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		4.6						G9ENERGY_06		2		0.2372		0.1983		0.1584								0.1979666667		PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		5.75						G9ENERGY_06		2		0.2599		0.1983		0.1584								0.2055333333		PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		6.9						G9ENERGY_06		2		0.2758		0.1983		0.1584								0.2108333333		PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		10.35						G9ENERGY_06		2		0.4065		0.1983		0.1584								0.2544		PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		13.8						G9ENERGY_06		2		0.5085		0.1983		0.1584								0.2884		PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		17.25						G9ENERGY_06		2		0.6559		0.1983		0.1584								0.3375333333		PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		20.7						G9ENERGY_06		2		0.7763		0.1983		0.1584								0.3776666667		PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		1.15						G9ENERGY_06		3		0.1121		0.2807		0.1728		0.1584						0.181		PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		2.3						G9ENERGY_06		3		0.1402		0.2807		0.1728		0.1584						0.188025		PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		3.45						G9ENERGY_06		3		0.1867		0.2807		0.1728		0.1584						0.19965		PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		4.6						G9ENERGY_06		3		0.2372		0.2807		0.1728		0.1584						0.212275		PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		5.75						G9ENERGY_06		3		0.2599		0.2807		0.1728		0.1584						0.21795		PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		6.9						G9ENERGY_06		3		0.2758		0.2807		0.1728		0.1584						0.221925		PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		10.35						G9ENERGY_06		3		0.4065		0.2807		0.1728		0.1584						0.2546		PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		13.8						G9ENERGY_06		3		0.5085		0.2807		0.1728		0.1584						0.2801		PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		17.25						G9ENERGY_06		3		0.6559		0.2807		0.1728		0.1584						0.31695		PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		20.7						G9ENERGY_06		3		0.7763		0.2807		0.1728		0.1584						0.34705		PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		27.6						G9ENERGY_06		3		0.8932		0.3426		0.2348		0.2138						0.4211		PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		34.5						G9ENERGY_06		3		1.0811		0.3426		0.2348		0.2138						0.468075		PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		41.4						G9ENERGY_06		3		1.2896		0.3426		0.2348		0.2138						0.5202		PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		1.15		1				G9ENERGY_07		1		0.1121		0.1851										0.1486		Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento por débito directo.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		2.3		2				G9ENERGY_07		1		0.1402		0.1851										0.16265		Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento por débito directo.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		3.45		3				G9ENERGY_07		1		0.1867		0.1851										0.1859		Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento por débito directo.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		4.6		4				G9ENERGY_07		1		0.2372		0.1851										0.21115		Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento por débito directo.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		5.75						G9ENERGY_07		1		0.2599		0.1851										0.2225		Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento por débito directo.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		6.9						G9ENERGY_07		1		0.2758		0.1851										0.23045		Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento por débito directo.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		10.35						G9ENERGY_07		1		0.4065		0.1851										0.2958		Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento por débito directo.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-
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		Eletricidade		G9ENERGY		1.15						G9ENERGY_07		2		0.1121		0.1995		0.1596								0.1570666667		Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento por débito directo.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-
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		Eletricidade		G9ENERGY		6.9						G9ENERGY_07		3		0.2758		0.2819		0.174		0.1596						0.222825		Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento por débito directo.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		10.35						G9ENERGY_07		3		0.4065		0.2819		0.174		0.1596						0.2555		Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento por débito directo.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		13.8						G9ENERGY_07		3		0.5085		0.2819		0.174		0.1596						0.281		Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento por débito directo.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		17.25						G9ENERGY_07		3		0.6559		0.2819		0.174		0.1596						0.31785		Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento por débito directo.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		20.7						G9ENERGY_07		3		0.7763		0.2819		0.174		0.1596						0.34795		Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento por débito directo.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		27.6						G9ENERGY_07		3		0.8932		0.3438		0.236		0.215						0.422		Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento por débito directo.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		34.5						G9ENERGY_07		3		1.0811		0.3438		0.236		0.215						0.468975		Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento por débito directo.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		41.4						G9ENERGY_07		3		1.2896		0.3438		0.236		0.215						0.5211		Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento por débito directo.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		1.15		1				G9ENERGY_08		1		0.1121		0.1863										0.1492		Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		2.3		2				G9ENERGY_08		1		0.1402		0.1863										0.16325		Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		3.45		3				G9ENERGY_08		1		0.1867		0.1863										0.1865		Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		4.6		4				G9ENERGY_08		1		0.2372		0.1863										0.21175		Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		5.75						G9ENERGY_08		1		0.2599		0.1863										0.2231		Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		6.9						G9ENERGY_08		1		0.2758		0.1863										0.23105		Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		10.35						G9ENERGY_08		1		0.4065		0.1863										0.2964		Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		13.8						G9ENERGY_08		1		0.5085		0.1863										0.3474		Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		17.25						G9ENERGY_08		1		0.6559		0.1863										0.4211		Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		20.7						G9ENERGY_08		1		0.7763		0.1863										0.4813		Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		1.15						G9ENERGY_08		2		0.1121		0.2008		0.1608								0.1579		Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		2.3						G9ENERGY_08		2		0.1402		0.2008		0.1608								0.1672666667		Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		3.45						G9ENERGY_08		2		0.1867		0.2008		0.1608								0.1827666667		Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		4.6						G9ENERGY_08		2		0.2372		0.2008		0.1608								0.1996		Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		5.75						G9ENERGY_08		2		0.2599		0.2008		0.1608								0.2071666667		Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		6.9						G9ENERGY_08		2		0.2758		0.2008		0.1608								0.2124666667		Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		10.35						G9ENERGY_08		2		0.4065		0.2008		0.1608								0.2560333333		Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		13.8						G9ENERGY_08		2		0.5085		0.2008		0.1608								0.2900333333		Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		17.25						G9ENERGY_08		2		0.6559		0.2008		0.1608								0.3391666667		Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		20.7						G9ENERGY_08		2		0.7763		0.2008		0.1608								0.3793		Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		1.15						G9ENERGY_08		3		0.1121		0.2832		0.1752		0.1608						0.182825		Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		2.3						G9ENERGY_08		3		0.1402		0.2832		0.1752		0.1608						0.18985		Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		3.45						G9ENERGY_08		3		0.1867		0.2832		0.1752		0.1608						0.201475		Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		4.6						G9ENERGY_08		3		0.2372		0.2832		0.1752		0.1608						0.2141		Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		5.75						G9ENERGY_08		3		0.2599		0.2832		0.1752		0.1608						0.219775		Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		6.9						G9ENERGY_08		3		0.2758		0.2832		0.1752		0.1608						0.22375		Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		10.35						G9ENERGY_08		3		0.4065		0.2832		0.1752		0.1608						0.256425		Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		13.8						G9ENERGY_08		3		0.5085		0.2832		0.1752		0.1608						0.281925		Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		17.25						G9ENERGY_08		3		0.6559		0.2832		0.1752		0.1608						0.318775		Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		20.7						G9ENERGY_08		3		0.7763		0.2832		0.1752		0.1608						0.348875		Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		27.6						G9ENERGY_08		3		0.8932		0.3451		0.2372		0.2162						0.422925		Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		34.5						G9ENERGY_08		3		1.0811		0.3451		0.2372		0.2162						0.4699		Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		G9ENERGY		41.4						G9ENERGY_08		3		1.2896		0.3451		0.2372		0.2162						0.522025		Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		1.15		1				G9ENERGY_09		1		0.1121		0.1827						0.0579		0.1772		0.1474		DUAL PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		2.3		2				G9ENERGY_09		1		0.1402		0.1827						0.0838		0.1737		0.16145		DUAL PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		3.45		3				G9ENERGY_09		1		0.1867		0.1827						0.1184		0.1716		0.1847		DUAL PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		4.6		4				G9ENERGY_09		1		0.2372		0.1827						0.1422		0.1707		0.20995		DUAL PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		5.75						G9ENERGY_09		1		0.2599		0.1827										0.2213		DUAL PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		6.9						G9ENERGY_09		1		0.2758		0.1827										0.22925		DUAL PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		10.35						G9ENERGY_09		1		0.4065		0.1827										0.2946		DUAL PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		13.8						G9ENERGY_09		1		0.5085		0.1827										0.3456		DUAL PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		17.25						G9ENERGY_09		1		0.6559		0.1827										0.4193		DUAL PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		20.7						G9ENERGY_09		1		0.7763		0.1827										0.4795		DUAL PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		1.15						G9ENERGY_09		2		0.1121		0.1971		0.1572								0.1554666667		DUAL PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		2.3						G9ENERGY_09		2		0.1402		0.1971		0.1572								0.1648333333		DUAL PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		3.45						G9ENERGY_09		2		0.1867		0.1971		0.1572								0.1803333333		DUAL PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		4.6						G9ENERGY_09		2		0.2372		0.1971		0.1572								0.1971666667		DUAL PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		5.75						G9ENERGY_09		2		0.2599		0.1971		0.1572								0.2047333333		DUAL PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		6.9						G9ENERGY_09		2		0.2758		0.1971		0.1572								0.2100333333		DUAL PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		10.35						G9ENERGY_09		2		0.4065		0.1971		0.1572								0.2536		DUAL PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		13.8						G9ENERGY_09		2		0.5085		0.1971		0.1572								0.2876		DUAL PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		17.25						G9ENERGY_09		2		0.6559		0.1971		0.1572								0.3367333333		DUAL PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		20.7						G9ENERGY_09		2		0.7763		0.1971		0.1572								0.3768666667		DUAL PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		1.15						G9ENERGY_09		3		0.1121		0.2795		0.1716		0.1572						0.1801		DUAL PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		2.3						G9ENERGY_09		3		0.1402		0.2795		0.1716		0.1572						0.187125		DUAL PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		3.45						G9ENERGY_09		3		0.1867		0.2795		0.1716		0.1572						0.19875		DUAL PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		4.6						G9ENERGY_09		3		0.2372		0.2795		0.1716		0.1572						0.211375		DUAL PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		5.75						G9ENERGY_09		3		0.2599		0.2795		0.1716		0.1572						0.21705		DUAL PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		6.9						G9ENERGY_09		3		0.2758		0.2795		0.1716		0.1572						0.221025		DUAL PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		10.35						G9ENERGY_09		3		0.4065		0.2795		0.1716		0.1572						0.2537		DUAL PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		13.8						G9ENERGY_09		3		0.5085		0.2795		0.1716		0.1572						0.2792		DUAL PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		17.25						G9ENERGY_09		3		0.6559		0.2795		0.1716		0.1572						0.31605		DUAL PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		20.7						G9ENERGY_09		3		0.7763		0.2795		0.1716		0.1572						0.34615		DUAL PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		27.6						G9ENERGY_09		3		0.8932		0.3414		0.2336		0.2126						0.4202		DUAL PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		34.5						G9ENERGY_09		3		1.0811		0.3414		0.2336		0.2126						0.467175		DUAL PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		41.4						G9ENERGY_09		3		1.2896		0.3414		0.2336		0.2126						0.5193		DUAL PME Plus		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		1.15		1				G9ENERGY_10		1		0.1121		0.1839						0.0579		0.1778		0.148		DUAL PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		2.3		2				G9ENERGY_10		1		0.1402		0.1839						0.0838		0.1743		0.16205		DUAL PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		3.45		3				G9ENERGY_10		1		0.1867		0.1839						0.1184		0.1722		0.1853		DUAL PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		4.6		4				G9ENERGY_10		1		0.2372		0.1839						0.1422		0.1713		0.21055		DUAL PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		5.75						G9ENERGY_10		1		0.2599		0.1839										0.2219		DUAL PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		6.9						G9ENERGY_10		1		0.2758		0.1839										0.22985		DUAL PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		10.35						G9ENERGY_10		1		0.4065		0.1839										0.2952		DUAL PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		13.8						G9ENERGY_10		1		0.5085		0.1839										0.3462		DUAL PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		17.25						G9ENERGY_10		1		0.6559		0.1839										0.4199		DUAL PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		20.7						G9ENERGY_10		1		0.7763		0.1839										0.4801		DUAL PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		1.15						G9ENERGY_10		2		0.1121		0.1983		0.1584								0.1562666667		DUAL PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		2.3						G9ENERGY_10		2		0.1402		0.1983		0.1584								0.1656333333		DUAL PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		3.45						G9ENERGY_10		2		0.1867		0.1983		0.1584								0.1811333333		DUAL PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		4.6						G9ENERGY_10		2		0.2372		0.1983		0.1584								0.1979666667		DUAL PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		5.75						G9ENERGY_10		2		0.2599		0.1983		0.1584								0.2055333333		DUAL PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		6.9						G9ENERGY_10		2		0.2758		0.1983		0.1584								0.2108333333		DUAL PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		10.35						G9ENERGY_10		2		0.4065		0.1983		0.1584								0.2544		DUAL PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		13.8						G9ENERGY_10		2		0.5085		0.1983		0.1584								0.2884		DUAL PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		17.25						G9ENERGY_10		2		0.6559		0.1983		0.1584								0.3375333333		DUAL PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		20.7						G9ENERGY_10		2		0.7763		0.1983		0.1584								0.3776666667		DUAL PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		1.15						G9ENERGY_10		3		0.1121		0.2807		0.1728		0.1584						0.181		DUAL PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		2.3						G9ENERGY_10		3		0.1402		0.2807		0.1728		0.1584						0.188025		DUAL PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		3.45						G9ENERGY_10		3		0.1867		0.2807		0.1728		0.1584						0.19965		DUAL PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		4.6						G9ENERGY_10		3		0.2372		0.2807		0.1728		0.1584						0.212275		DUAL PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		5.75						G9ENERGY_10		3		0.2599		0.2807		0.1728		0.1584						0.21795		DUAL PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		6.9						G9ENERGY_10		3		0.2758		0.2807		0.1728		0.1584						0.221925		DUAL PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		10.35						G9ENERGY_10		3		0.4065		0.2807		0.1728		0.1584						0.2546		DUAL PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		13.8						G9ENERGY_10		3		0.5085		0.2807		0.1728		0.1584						0.2801		DUAL PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		17.25						G9ENERGY_10		3		0.6559		0.2807		0.1728		0.1584						0.31695		DUAL PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		20.7						G9ENERGY_10		3		0.7763		0.2807		0.1728		0.1584						0.34705		DUAL PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		27.6						G9ENERGY_10		3		0.8932		0.3426		0.2348		0.2138						0.4211		DUAL PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		34.5						G9ENERGY_10		3		1.0811		0.3426		0.2348		0.2138						0.468075		DUAL PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		41.4						G9ENERGY_10		3		1.2896		0.3426		0.2348		0.2138						0.5202		DUAL PME		0		Ndom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		1.15		1				G9ENERGY_11		1		0.1121		0.1851						0.0579		0.1785		0.1486		DUAL Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		2.3		2				G9ENERGY_11		1		0.1402		0.1851						0.0838		0.1749		0.16265		DUAL Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		3.45		3				G9ENERGY_11		1		0.1867		0.1851						0.1184		0.1728		0.1859		DUAL Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		4.6		4				G9ENERGY_11		1		0.2372		0.1851						0.1422		0.172		0.21115		DUAL Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		5.75						G9ENERGY_11		1		0.2599		0.1851										0.2225		DUAL Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		6.9						G9ENERGY_11		1		0.2758		0.1851										0.23045		DUAL Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		10.35						G9ENERGY_11		1		0.4065		0.1851										0.2958		DUAL Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		13.8						G9ENERGY_11		1		0.5085		0.1851										0.3468		DUAL Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		17.25						G9ENERGY_11		1		0.6559		0.1851										0.4205		DUAL Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-
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		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		2.3						G9ENERGY_11		2		0.1402		0.1995		0.1596								0.1664333333		DUAL Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		3.45						G9ENERGY_11		2		0.1867		0.1995		0.1596								0.1819333333		DUAL Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		4.6						G9ENERGY_11		2		0.2372		0.1995		0.1596								0.1987666667		DUAL Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-
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		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		13.8						G9ENERGY_11		2		0.5085		0.1995		0.1596								0.2892		DUAL Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		17.25						G9ENERGY_11		2		0.6559		0.1995		0.1596								0.3383333333		DUAL Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		20.7						G9ENERGY_11		2		0.7763		0.1995		0.1596								0.3784666667		DUAL Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		1.15						G9ENERGY_11		3		0.1121		0.2819		0.174		0.1596						0.1819		DUAL Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		2.3						G9ENERGY_11		3		0.1402		0.2819		0.174		0.1596						0.188925		DUAL Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		3.45						G9ENERGY_11		3		0.1867		0.2819		0.174		0.1596						0.20055		DUAL Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		4.6						G9ENERGY_11		3		0.2372		0.2819		0.174		0.1596						0.213175		DUAL Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		5.75						G9ENERGY_11		3		0.2599		0.2819		0.174		0.1596						0.21885		DUAL Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		6.9						G9ENERGY_11		3		0.2758		0.2819		0.174		0.1596						0.222825		DUAL Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		10.35						G9ENERGY_11		3		0.4065		0.2819		0.174		0.1596						0.2555		DUAL Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		13.8						G9ENERGY_11		3		0.5085		0.2819		0.174		0.1596						0.281		DUAL Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		17.25						G9ENERGY_11		3		0.6559		0.2819		0.174		0.1596						0.31785		DUAL Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		20.7						G9ENERGY_11		3		0.7763		0.2819		0.174		0.1596						0.34795		DUAL Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		27.6						G9ENERGY_11		3		0.8932		0.3438		0.236		0.215						0.422		DUAL Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		34.5						G9ENERGY_11		3		1.0811		0.3438		0.236		0.215						0.468975		DUAL Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		41.4						G9ENERGY_11		3		1.2896		0.3438		0.236		0.215						0.5211		DUAL Casa Plus		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento por débito direto.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		1.15		1				G9ENERGY_12		1		0.1121		0.1863						0.0579		0.1791		0.1492		DUAL Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		2.3		2				G9ENERGY_12		1		0.1402		0.1863						0.0838		0.1755		0.16325		DUAL Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-
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		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		5.75						G9ENERGY_12		1		0.2599		0.1863										0.2231		DUAL Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-
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		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		20.7						G9ENERGY_12		2		0.7763		0.2008		0.1608								0.3793		DUAL Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		1.15						G9ENERGY_12		3		0.1121		0.2832		0.1752		0.1608						0.182825		DUAL Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		2.3						G9ENERGY_12		3		0.1402		0.2832		0.1752		0.1608						0.18985		DUAL Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		3.45						G9ENERGY_12		3		0.1867		0.2832		0.1752		0.1608						0.201475		DUAL Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		4.6						G9ENERGY_12		3		0.2372		0.2832		0.1752		0.1608						0.2141		DUAL Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		5.75						G9ENERGY_12		3		0.2599		0.2832		0.1752		0.1608						0.219775		DUAL Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		6.9						G9ENERGY_12		3		0.2758		0.2832		0.1752		0.1608						0.22375		DUAL Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		10.35						G9ENERGY_12		3		0.4065		0.2832		0.1752		0.1608						0.256425		DUAL Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		13.8						G9ENERGY_12		3		0.5085		0.2832		0.1752		0.1608						0.281925		DUAL Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		17.25						G9ENERGY_12		3		0.6559		0.2832		0.1752		0.1608						0.318775		DUAL Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		20.7						G9ENERGY_12		3		0.7763		0.2832		0.1752		0.1608						0.348875		DUAL Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		27.6						G9ENERGY_12		3		0.8932		0.3451		0.2372		0.2162						0.422925		DUAL Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		34.5						G9ENERGY_12		3		1.0811		0.3451		0.2372		0.2162						0.4699		DUAL Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		G9ENERGY		41.4						G9ENERGY_12		3		1.2896		0.3451		0.2372		0.2162						0.522025		DUAL Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		12/31/99		101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento multibanco.		0		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site		0		211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_01		1										0.0992		0.1554				Plano Negócios Plus Gás Natural (DD) 8%- Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + , 8,9/mês		-		-

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_01		1										0.1461		0.1462				Plano Negócios Plus Gás Natural (DD) 8%- Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + , 8,9/mês		-		-

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_01		1										0.1813		0.1409				Plano Negócios Plus Gás Natural (DD) 8%- Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + , 8,9/mês		-		-

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_01		1										0.2264		0.1372				Plano Negócios Plus Gás Natural (DD) 8%- Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + , 8,9/mês		-		-

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_02		1										0.0992		0.1554				Plano Negócios Plus Gás Natural (DD) 8%- Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + , 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_02		1										0.1461		0.1462				Plano Negócios Plus Gás Natural (DD) 8%- Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + , 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_02		1										0.1813		0.1409				Plano Negócios Plus Gás Natural (DD) 8%- Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + , 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_02		1										0.2264		0.1372				Plano Negócios Plus Gás Natural (DD) 8%- Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + , 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_03		1		0.1259		0.1314										0.12865		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_03		1		0.151		0.1314										0.1412		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_03		1		0.1466		0.1314										0.139		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_03		1		0.1829		0.1314										0.15715		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_03		1		0.2218		0.1314										0.1766		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_03		1		0.2915		0.1314										0.21145		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_03		1		0.4013		0.1314										0.26635		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_03		1		0.5216		0.1314										0.3265		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_03		1		0.6334		0.1314										0.3824		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_03		1		0.7548		0.1314										0.4431		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_03		2		0.1259		0.1674		0.0678								0.1203666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_03		2		0.151		0.1674		0.0678								0.1287333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_03		2		0.1465		0.1674		0.0678								0.1272333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_03		2		0.1829		0.1674		0.0678								0.1393666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_03		2		0.2217		0.1674		0.0678								0.1523		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_03		2		0.2915		0.1674		0.0678								0.1755666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_03		2		0.4013		0.1674		0.0678								0.2121666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_03		2		0.5216		0.1674		0.0678								0.2522666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_03		2		0.6334		0.1674		0.0678								0.2895333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_03		2		0.7548		0.1674		0.0678								0.33		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_04		1		0.1259		0.1314										0.12865		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_04		1		0.151		0.1314										0.1412		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_04		1		0.1466		0.1314										0.139		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_04		1		0.1829		0.1314										0.15715		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_04		1		0.2218		0.1314										0.1766		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_04		1		0.2915		0.1314										0.21145		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_04		1		0.4013		0.1314										0.26635		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_04		1		0.5216		0.1314										0.3265		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_04		1		0.6334		0.1314										0.3824		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_04		1		0.7548		0.1314										0.4431		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_04		2		0.1259		0.1674		0.0678								0.1203666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_04		2		0.151		0.1674		0.0678								0.1287333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_04		2		0.1465		0.1674		0.0678								0.1272333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_04		2		0.1829		0.1674		0.0678								0.1393666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_04		2		0.2217		0.1674		0.0678								0.1523		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_04		2		0.2915		0.1674		0.0678								0.1755666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_04		2		0.4013		0.1674		0.0678								0.2121666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_04		2		0.5216		0.1674		0.0678								0.2522666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_04		2		0.6334		0.1674		0.0678								0.2895333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_04		2		0.7548		0.1674		0.0678								0.33		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_05		1		0.1232		0.1286										0.1259		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_05		1		0.1477		0.1286										0.13815		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_05		1		0.1434		0.1286										0.136		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_05		1		0.179		0.1286										0.1538		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_05		1		0.217		0.1286										0.1728		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_05		1		0.2853		0.1286										0.20695		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_05		1		0.3927		0.1286										0.26065		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_05		1		0.5105		0.1286										0.31955		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_05		1		0.6199		0.1286										0.37425		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_05		1		0.7388		0.1286										0.4337		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_05		2		0.1232		0.1639		0.0664								0.1178333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_05		2		0.1478		0.1639		0.0664								0.1260333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_05		2		0.1434		0.1639		0.0664								0.1245666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_05		2		0.179		0.1639		0.0664								0.1364333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_05		2		0.217		0.1639		0.0664								0.1491		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_05		2		0.2853		0.1639		0.0664								0.1718666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_05		2		0.3927		0.1639		0.0664								0.2076666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_05		2		0.5105		0.1639		0.0664								0.2469333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_05		2		0.6199		0.1639		0.0664								0.2834		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_05		2		0.7388		0.1639		0.0664								0.3230333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_06		1		0.1232		0.1286										0.1259		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_06		1		0.1477		0.1286										0.13815		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_06		1		0.1434		0.1286										0.136		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_06		1		0.179		0.1286										0.1538		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_06		1		0.217		0.1286										0.1728		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_06		1		0.2853		0.1286										0.20695		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_06		1		0.3927		0.1286										0.26065		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_06		1		0.5105		0.1286										0.31955		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_06		1		0.6199		0.1286										0.37425		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_06		1		0.7388		0.1286										0.4337		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_06		2		0.1232		0.1639		0.0664								0.1178333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_06		2		0.1478		0.1639		0.0664								0.1260333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_06		2		0.1434		0.1639		0.0664								0.1245666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_06		2		0.179		0.1639		0.0664								0.1364333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_06		2		0.217		0.1639		0.0664								0.1491		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_06		2		0.2853		0.1639		0.0664								0.1718666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_06		2		0.3927		0.1639		0.0664								0.2076666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_06		2		0.5105		0.1639		0.0664								0.2469333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_06		2		0.6199		0.1639		0.0664								0.2834		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_06		2		0.7388		0.1639		0.0664								0.3230333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_07		1		0.1232		0.1286										0.1259		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_07		1		0.1477		0.1286										0.13815		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_07		1		0.1434		0.1286										0.136		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_07		1		0.179		0.1286										0.1538		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_07		1		0.217		0.1286										0.1728		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_07		1		0.2853		0.1286										0.20695		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_07		1		0.3927		0.1286										0.26065		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_07		1		0.5105		0.1286										0.31955		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_07		1		0.6199		0.1286										0.37425		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_07		1		0.7388		0.1286										0.4337		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_07		2		0.1232		0.1639		0.0664								0.1178333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_07		2		0.1478		0.1639		0.0664								0.1260333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_07		2		0.1434		0.1639		0.0664								0.1245666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_07		2		0.179		0.1639		0.0664								0.1364333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_07		2		0.217		0.1639		0.0664								0.1491		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_07		2		0.2853		0.1639		0.0664								0.1718666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_07		2		0.3927		0.1639		0.0664								0.2076666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_07		2		0.5105		0.1639		0.0664								0.2469333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_07		2		0.6199		0.1639		0.0664								0.2834		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_07		2		0.7388		0.1639		0.0664								0.3230333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_08		1		0.1232		0.1286										0.1259		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_08		1		0.1477		0.1286										0.13815		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_08		1		0.1434		0.1286										0.136		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_08		1		0.179		0.1286										0.1538		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_08		1		0.217		0.1286										0.1728		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_08		1		0.2853		0.1286										0.20695		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_08		1		0.3927		0.1286										0.26065		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_08		1		0.5105		0.1286										0.31955		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_08		1		0.6199		0.1286										0.37425		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_08		1		0.7388		0.1286										0.4337		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_08		2		0.1232		0.1639		0.0664								0.1178333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_08		2		0.1478		0.1639		0.0664								0.1260333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_08		2		0.1434		0.1639		0.0664								0.1245666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_08		2		0.179		0.1639		0.0664								0.1364333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_08		2		0.217		0.1639		0.0664								0.1491		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_08		2		0.2853		0.1639		0.0664								0.1718666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_08		2		0.3927		0.1639		0.0664								0.2076666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_08		2		0.5105		0.1639		0.0664								0.2469333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_08		2		0.6199		0.1639		0.0664								0.2834		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_08		2		0.7388		0.1639		0.0664								0.3230333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_09		1		0.1232		0.1286						0.0992		0.1554		0.1259		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_09		1		0.1477		0.1286						0.1461		0.1462		0.13815		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_09		1		0.1434		0.1286						0.1813		0.1409		0.136		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_09		1		0.179		0.1286						0.2264		0.1372		0.1538		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_09		1		0.217		0.1286										0.1728		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_09		1		0.2853		0.1286										0.20695		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_09		1		0.3927		0.1286										0.26065		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_09		1		0.5105		0.1286										0.31955		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_09		1		0.6199		0.1286										0.37425		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_09		1		0.7388		0.1286										0.4337		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_09		2		0.1232		0.1639		0.0664								0.1178333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_09		2		0.1478		0.1639		0.0664								0.1260333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_09		2		0.1434		0.1639		0.0664								0.1245666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_09		2		0.179		0.1639		0.0664								0.1364333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_09		2		0.217		0.1639		0.0664								0.1491		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_09		2		0.2853		0.1639		0.0664								0.1718666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_09		2		0.3927		0.1639		0.0664								0.2076666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_09		2		0.5105		0.1639		0.0664								0.2469333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_09		2		0.6199		0.1639		0.0664								0.2834		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_09		2		0.7388		0.1639		0.0664								0.3230333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_10		1		0.1232		0.1286						0.0992		0.1554		0.1259		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_10		1		0.1477		0.1286						0.1461		0.1462		0.13815		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_10		1		0.1434		0.1286						0.1813		0.1409		0.136		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_10		1		0.179		0.1286						0.2264		0.1372		0.1538		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_10		1		0.217		0.1286										0.1728		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_10		1		0.2853		0.1286										0.20695		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_10		1		0.3927		0.1286										0.26065		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_10		1		0.5105		0.1286										0.31955		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_10		1		0.6199		0.1286										0.37425		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_10		1		0.7388		0.1286										0.4337		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_10		2		0.1232		0.1639		0.0664								0.1178333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_10		2		0.1478		0.1639		0.0664								0.1260333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_10		2		0.1434		0.1639		0.0664								0.1245666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_10		2		0.179		0.1639		0.0664								0.1364333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_10		2		0.217		0.1639		0.0664								0.1491		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_10		2		0.2853		0.1639		0.0664								0.1718666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_10		2		0.3927		0.1639		0.0664								0.2076666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_10		2		0.5105		0.1639		0.0664								0.2469333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_10		2		0.6199		0.1639		0.0664								0.2834		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_10		2		0.7388		0.1639		0.0664								0.3230333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_11		1		0.1232		0.1286						0.0992		0.1554		0.1259		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_11		1		0.1477		0.1286						0.1461		0.1462		0.13815		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_11		1		0.1434		0.1286						0.1813		0.1409		0.136		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_11		1		0.179		0.1286						0.2264		0.1372		0.1538		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_11		1		0.217		0.1286										0.1728		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_11		1		0.2853		0.1286										0.20695		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_11		1		0.3927		0.1286										0.26065		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_11		1		0.5105		0.1286										0.31955		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_11		1		0.6199		0.1286										0.37425		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_11		1		0.7388		0.1286										0.4337		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_11		2		0.1232		0.1639		0.0664								0.1178333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_11		2		0.1478		0.1639		0.0664								0.1260333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_11		2		0.1434		0.1639		0.0664								0.1245666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_11		2		0.179		0.1639		0.0664								0.1364333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_11		2		0.217		0.1639		0.0664								0.1491		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_11		2		0.2853		0.1639		0.0664								0.1718666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_11		2		0.3927		0.1639		0.0664								0.2076666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_11		2		0.5105		0.1639		0.0664								0.2469333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_11		2		0.6199		0.1639		0.0664								0.2834		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_11		2		0.7388		0.1639		0.0664								0.3230333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_12		1		0.1232		0.1286						0.0992		0.1554		0.1259		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_12		1		0.1477		0.1286						0.1461		0.1462		0.13815		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_12		1		0.1434		0.1286						0.1813		0.1409		0.136		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_12		1		0.179		0.1286						0.2264		0.1372		0.1538		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_12		1		0.217		0.1286										0.1728		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_12		1		0.2853		0.1286										0.20695		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_12		1		0.3927		0.1286										0.26065		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_12		1		0.5105		0.1286										0.31955		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_12		1		0.6199		0.1286										0.37425		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_12		1		0.7388		0.1286										0.4337		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_12		2		0.1232		0.1639		0.0664								0.1178333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_12		2		0.1478		0.1639		0.0664								0.1260333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_12		2		0.1434		0.1639		0.0664								0.1245666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_12		2		0.179		0.1639		0.0664								0.1364333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_12		2		0.217		0.1639		0.0664								0.1491		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_12		2		0.2853		0.1639		0.0664								0.1718666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_12		2		0.3927		0.1639		0.0664								0.2076666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_12		2		0.5105		0.1639		0.0664								0.2469333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_12		2		0.6199		0.1639		0.0664								0.2834		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_12		2		0.7388		0.1639		0.0664								0.3230333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_13		1		0.1205		0.1258						0.0971		0.152		0.12315		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_13		1		0.1445		0.1258						0.1429		0.143		0.13515		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_13		1		0.1403		0.1258						0.1774		0.1379		0.13305		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_13		1		0.1751		0.1258						0.2215		0.1342		0.15045		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_13		1		0.2123		0.1258										0.16905		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_13		1		0.2791		0.1258										0.20245		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_13		1		0.3842		0.1258										0.255		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_13		1		0.4994		0.1258										0.3126		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_13		1		0.6064		0.1258										0.3661		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_13		1		0.7227		0.1258										0.42425		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_13		2		0.1205		0.1603		0.0649								0.1152333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_13		2		0.1445		0.1603		0.0649								0.1232333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_13		2		0.1403		0.1603		0.0649								0.1218333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_13		2		0.1751		0.1603		0.0649								0.1334333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_13		2		0.2123		0.1603		0.0649								0.1458333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_13		2		0.2791		0.1603		0.0649								0.1681		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_13		2		0.3842		0.1603		0.0649								0.2031333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_13		2		0.4994		0.1603		0.0649								0.2415333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_13		2		0.6064		0.1603		0.0649								0.2772		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_13		2		0.7227		0.1603		0.0649								0.3159666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_14		1		0.1205		0.1258						0.0971		0.152		0.12315		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_14		1		0.1445		0.1258						0.1429		0.143		0.13515		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_14		1		0.1403		0.1258						0.1774		0.1379		0.13305		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_14		1		0.1751		0.1258						0.2215		0.1342		0.15045		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_14		1		0.2123		0.1258										0.16905		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_14		1		0.2791		0.1258										0.20245		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_14		1		0.3842		0.1258										0.255		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_14		1		0.4994		0.1258										0.3126		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_14		1		0.6064		0.1258										0.3661		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_14		1		0.7227		0.1258										0.42425		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_14		2		0.1205		0.1603		0.0649								0.1152333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_14		2		0.1445		0.1603		0.0649								0.1232333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_14		2		0.1403		0.1603		0.0649								0.1218333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_14		2		0.1751		0.1603		0.0649								0.1334333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_14		2		0.2123		0.1603		0.0649								0.1458333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_14		2		0.2791		0.1603		0.0649								0.1681		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_14		2		0.3842		0.1603		0.0649								0.2031333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_14		2		0.4994		0.1603		0.0649								0.2415333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_14		2		0.6064		0.1603		0.0649								0.2772		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_14		2		0.7227		0.1603		0.0649								0.3159666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_15		1		0.1205		0.1258						0.0971		0.152		0.12315		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_15		1		0.1445		0.1258						0.1429		0.143		0.13515		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_15		1		0.1403		0.1258						0.1774		0.1379		0.13305		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_15		1		0.1751		0.1258						0.2215		0.1342		0.15045		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_15		1		0.2123		0.1258										0.16905		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_15		1		0.2791		0.1258										0.20245		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_15		1		0.3842		0.1258										0.255		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_15		1		0.4994		0.1258										0.3126		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_15		1		0.6064		0.1258										0.3661		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_15		1		0.7227		0.1258										0.42425		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_15		2		0.1205		0.1603		0.0649								0.1152333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_15		2		0.1445		0.1603		0.0649								0.1232333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_15		2		0.1403		0.1603		0.0649								0.1218333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_15		2		0.1751		0.1603		0.0649								0.1334333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_15		2		0.2123		0.1603		0.0649								0.1458333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_15		2		0.2791		0.1603		0.0649								0.1681		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_15		2		0.3842		0.1603		0.0649								0.2031333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_15		2		0.4994		0.1603		0.0649								0.2415333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_15		2		0.6064		0.1603		0.0649								0.2772		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_15		2		0.7227		0.1603		0.0649								0.3159666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_16		1		0.1205		0.1258						0.0971		0.152		0.12315		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_16		1		0.1445		0.1258						0.1429		0.143		0.13515		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_16		1		0.1403		0.1258						0.1774		0.1379		0.13305		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_16		1		0.1751		0.1258						0.2215		0.1342		0.15045		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_16		1		0.2123		0.1258										0.16905		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_16		1		0.2791		0.1258										0.20245		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_16		1		0.3842		0.1258										0.255		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_16		1		0.4994		0.1258										0.3126		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_16		1		0.6064		0.1258										0.3661		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_16		1		0.7227		0.1258										0.42425		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_16		2		0.1205		0.1603		0.0649								0.1152333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_16		2		0.1445		0.1603		0.0649								0.1232333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_16		2		0.1403		0.1603		0.0649								0.1218333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_16		2		0.1751		0.1603		0.0649								0.1334333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_16		2		0.2123		0.1603		0.0649								0.1458333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_16		2		0.2791		0.1603		0.0649								0.1681		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_16		2		0.3842		0.1603		0.0649								0.2031333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_16		2		0.4994		0.1603		0.0649								0.2415333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_16		2		0.6064		0.1603		0.0649								0.2772		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_16		2		0.7227		0.1603		0.0649								0.3159666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_17		1		0.1259		0.1314										0.12865		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_17		1		0.151		0.1314										0.1412		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_17		1		0.1466		0.1314										0.139		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_17		1		0.1829		0.1314										0.15715		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_17		1		0.2218		0.1314										0.1766		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_17		1		0.2915		0.1314										0.21145		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_17		1		0.4013		0.1314										0.26635		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_17		1		0.5216		0.1314										0.3265		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_17		1		0.6334		0.1314										0.3824		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_17		1		0.7548		0.1314										0.4431		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_17		2		0.1259		0.1674		0.0678								0.1203666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_17		2		0.151		0.1674		0.0678								0.1287333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_17		2		0.1465		0.1674		0.0678								0.1272333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_17		2		0.1829		0.1674		0.0678								0.1393666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_17		2		0.2217		0.1674		0.0678								0.1523		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_17		2		0.2915		0.1674		0.0678								0.1755666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_17		2		0.4013		0.1674		0.0678								0.2121666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_17		2		0.5216		0.1674		0.0678								0.2522666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_17		2		0.6334		0.1674		0.0678								0.2895333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_17		2		0.7548		0.1674		0.0678								0.33		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_18		1		0.1259		0.1314										0.12865		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_18		1		0.151		0.1314										0.1412		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_18		1		0.1466		0.1314										0.139		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_18		1		0.1829		0.1314										0.15715		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_18		1		0.2218		0.1314										0.1766		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_18		1		0.2915		0.1314										0.21145		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_18		1		0.4013		0.1314										0.26635		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_18		1		0.5216		0.1314										0.3265		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_18		1		0.6334		0.1314										0.3824		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_18		1		0.7548		0.1314										0.4431		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_18		2		0.1259		0.1674		0.0678								0.1203666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_18		2		0.151		0.1674		0.0678								0.1287333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_18		2		0.1465		0.1674		0.0678								0.1272333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_18		2		0.1829		0.1674		0.0678								0.1393666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_18		2		0.2217		0.1674		0.0678								0.1523		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_18		2		0.2915		0.1674		0.0678								0.1755666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_18		2		0.4013		0.1674		0.0678								0.2121666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_18		2		0.5216		0.1674		0.0678								0.2522666667		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_18		2		0.6334		0.1674		0.0678								0.2895333333		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_18		2		0.7548		0.1674		0.0678								0.33		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_19		1										0.1014		0.1588				Plano Negócios Plus Gás Natural - Galp 360 Assist+		0		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +8,9/mês		-		-

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_19		1										0.1493		0.1494				Plano Negócios Plus Gás Natural - Galp 360 Assist+		0		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +8,9/mês		-		-

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_19		1										0.1852		0.144				Plano Negócios Plus Gás Natural - Galp 360 Assist+		0		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +8,9/mês		-		-

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_19		1										0.2313		0.1402				Plano Negócios Plus Gás Natural - Galp 360 Assist+		0		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +8,9/mês		-		-

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_20		1										0.1014		0.1588				Plano Negócios Plus Gás Natural - Galp 360 Assist+		0		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_20		1										0.1493		0.1494				Plano Negócios Plus Gás Natural - Galp 360 Assist+		0		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_20		1										0.1852		0.144				Plano Negócios Plus Gás Natural - Galp 360 Assist+		0		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_20		1										0.2313		0.1402				Plano Negócios Plus Gás Natural - Galp 360 Assist+		0		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_21		1										0.1003		0.1576				Galp & Continente Gás Natural		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_21		1										0.1477		0.1483				Galp & Continente Gás Natural		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_21		1										0.1833		0.1429				Galp & Continente Gás Natural		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_21		1										0.2289		0.1391				Galp & Continente Gás Natural		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_22		1										0.1003		0.1576				Galp & Continente Gás Natural		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0		0		0		0.07		0.07		0		10		0		0		0		0		0		0		7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_22		1										0.1477		0.1483				Galp & Continente Gás Natural		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0		0		0		0.07		0.07		0		10		0		0		0		0		0		0		7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_22		1										0.1833		0.1429				Galp & Continente Gás Natural		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0		0		0		0.07		0.07		0		10		0		0		0		0		0		0		7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_22		1										0.2289		0.1391				Galp & Continente Gás Natural		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0		0		0		0.07		0.07		0		10		0		0		0		0		0		0		7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_23		1										0.0982		0.1542				Galp & Continente Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_23		1										0.1445		0.1451				Galp & Continente Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_23		1										0.1793		0.1399				Galp & Continente Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_23		1										0.224		0.1361				Galp & Continente Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_24		1										0.0949		0.1492				Galp & Continente Gás Natural + GLP 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_24		1										0.1397		0.1404				Galp & Continente Gás Natural + GLP 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_24		1										0.1734		0.1353				Galp & Continente Gás Natural + GLP 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_24		1										0.2166		0.1316				Galp & Continente Gás Natural + GLP 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_25		1										0.0982		0.1542				Galp & Continente Gás Natural + Galp 360 Casa		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_25		1										0.1445		0.1451				Galp & Continente Gás Natural + Galp 360 Casa		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_25		1										0.1793		0.1399				Galp & Continente Gás Natural + Galp 360 Casa		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_25		1										0.224		0.1361				Galp & Continente Gás Natural + Galp 360 Casa		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_26		1										0.0982		0.1542				Galp & Continente Gás Natural + Galp 360 Casa		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0.09		0.09		0		10		0		0		0		0		0		0		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp Assistência Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_26		1										0.1445		0.1451				Galp & Continente Gás Natural + Galp 360 Casa		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0.09		0.09		0		10		0		0		0		0		0		0		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp Assistência Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_26		1										0.1793		0.1399				Galp & Continente Gás Natural + Galp 360 Casa		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0.09		0.09		0		10		0		0		0		0		0		0		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp Assistência Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_26		1										0.224		0.1361				Galp & Continente Gás Natural + Galp 360 Casa		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0.09		0.09		0		10		0		0		0		0		0		0		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp Assistência Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_27		1										0.0982		0.1542				Galp & Continente Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0.09		0.09		0		10		0		0		0		0		0		0		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_27		1										0.1445		0.1451				Galp & Continente Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0.09		0.09		0		10		0		0		0		0		0		0		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_27		1										0.1793		0.1399				Galp & Continente Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0.09		0.09		0		10		0		0		0		0		0		0		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_27		1										0.224		0.1361				Galp & Continente Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0.09		0.09		0		10		0		0		0		0		0		0		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_28		1										0.0949		0.1492				Galp & Continente Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0.12		0.12		0		10		0		0		0		0		0		0		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_28		1										0.1397		0.1404				Galp & Continente Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0.12		0.12		0		10		0		0		0		0		0		0		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_28		1										0.1734		0.1353				Galp & Continente Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0.12		0.12		0		10		0		0		0		0		0		0		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_28		1										0.2166		0.1316				Galp & Continente Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0.12		0.12		0		10		0		0		0		0		0		0		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_29		1										0.0949		0.1492				Galp & Continente Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0.12		0.12		0		10		0		0		0		0		0		0		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_29		1										0.1397		0.1404				Galp & Continente Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0.12		0.12		0		10		0		0		0		0		0		0		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_29		1										0.1734		0.1353				Galp & Continente Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0.12		0.12		0		10		0		0		0		0		0		0		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_29		1										0.2166		0.1316				Galp & Continente Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0.12		0.12		0		10		0		0		0		0		0		0		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_30		1										0.0949		0.1492				Galp & Continente Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_30		1										0.1397		0.1404				Galp & Continente Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_30		1										0.1734		0.1353				Galp & Continente Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_30		1										0.2166		0.1316				Galp & Continente Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_31		1										0.096		0.1509				Galp & Continente Gás Natural + 2 serviços		Inclui descontos associados ao débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_31		1										0.1413		0.142				Galp & Continente Gás Natural + 2 serviços		Inclui descontos associados ao débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_31		1										0.1754		0.1368				Galp & Continente Gás Natural + 2 serviços		Inclui descontos associados ao débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_31		1										0.219		0.1331				Galp & Continente Gás Natural + 2 serviços		Inclui descontos associados ao débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_32		1										0.096		0.1509				Galp & Continente Gás Natural + 2 serviços		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0.11		0.11		0		10		0		0		0		0		0		0		11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_32		1										0.1413		0.142				Galp & Continente Gás Natural + 2 serviços		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0.11		0.11		0		10		0		0		0		0		0		0		11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_32		1										0.1754		0.1368				Galp & Continente Gás Natural + 2 serviços		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0.11		0.11		0		10		0		0		0		0		0		0		11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_32		1										0.219		0.1331				Galp & Continente Gás Natural + 2 serviços		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0.11		0.11		0		10		0		0		0		0		0		0		11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_33		1										0.0928		0.1458				Galp & Continente Gás Natural + 2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_33		1										0.1366		0.1372				Galp & Continente Gás Natural + 2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_33		1										0.1695		0.1322				Galp & Continente Gás Natural + 2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_33		1										0.2116		0.1287				Galp & Continente Gás Natural + 2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_34		1										0.0928		0.1458				Galp & Continente Gás Natural + 2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0.14		0.14		0		10		0		0		0		0		0		0		14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_34		1										0.1366		0.1372				Galp & Continente Gás Natural + 2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0.14		0.14		0		10		0		0		0		0		0		0		14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_34		1										0.1695		0.1322				Galp & Continente Gás Natural + 2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0.14		0.14		0		10		0		0		0		0		0		0		14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_34		1										0.2116		0.1287				Galp & Continente Gás Natural + 2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0.14		0.14		0		10		0		0		0		0		0		0		14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_35		1										0.0971		0.1526				Galp & Continente Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_35		1										0.1429		0.1436				Galp & Continente Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_35		1										0.1774		0.1383				Galp & Continente Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_35		1										0.2215		0.1346				Galp & Continente Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_36		1										0.0971		0.1526				Galp & Continente Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0		0		0		0.1		0.1		0		10		0		0		0		0		0		0		10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_36		1										0.1429		0.1436				Galp & Continente Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0		0		0		0.1		0.1		0		10		0		0		0		0		0		0		10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_36		1										0.1774		0.1383				Galp & Continente Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0		0		0		0.1		0.1		0		10		0		0		0		0		0		0		10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_36		1										0.2215		0.1346				Galp & Continente Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0		0		0		0.1		0.1		0		10		0		0		0		0		0		0		10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_37		1		0.1218		0.137										0.1294		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_37		1		0.1462		0.137										0.1416		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_37		1		0.1419		0.137										0.13945		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_37		1		0.1771		0.137										0.15705		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_37		1		0.2147		0.137										0.17585		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_37		1		0.2822		0.137										0.2096		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_37		1		0.3885		0.137										0.26275		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_37		1		0.505		0.137										0.321		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_37		1		0.6132		0.137										0.3751		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_37		1		0.7307		0.137										0.43385		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_37		2		0.1218		0.166		0.082								0.1232666667		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_37		2		0.1462		0.166		0.082								0.1314		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_37		2		0.1419		0.166		0.082								0.1299666667		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_37		2		0.1771		0.166		0.082								0.1417		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_37		2		0.2147		0.166		0.082								0.1542333333		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_37		2		0.2822		0.166		0.082								0.1767333333		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_37		2		0.3885		0.166		0.082								0.2121666667		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_37		2		0.505		0.166		0.082								0.251		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_37		2		0.6132		0.166		0.082								0.2870666667		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_37		2		0.7307		0.166		0.082								0.3262333333		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_38		1		0.1178		0.1325										0.12515		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_38		1		0.1413		0.1325										0.1369		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_38		1		0.1372		0.1325										0.13485		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_38		1		0.1713		0.1325										0.1519		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_38		1		0.2076		0.1325										0.17005		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_38		1		0.2729		0.1325										0.2027		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_38		1		0.3757		0.1325										0.2541		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_38		1		0.4883		0.1325										0.3104		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_38		1		0.5929		0.1325										0.3627		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_38		1		0.7066		0.1325										0.41955		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_38		2		0.1178		0.1606		0.0793								0.1192333333		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_38		2		0.1413		0.1606		0.0793								0.1270666667		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_38		2		0.1372		0.1606		0.0793								0.1257		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_38		2		0.1713		0.1606		0.0793								0.1370666667		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_38		2		0.2076		0.1606		0.0793								0.1491666667		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_38		2		0.2729		0.1606		0.0793								0.1709333333		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_38		2		0.3757		0.1606		0.0793								0.2052		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_38		2		0.4883		0.1606		0.0793								0.2427333333		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_38		2		0.5929		0.1606		0.0793								0.2776		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_38		2		0.7066		0.1606		0.0793								0.3155		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_39		1		0.1218		0.137										0.1294		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_39		1		0.1462		0.137										0.1416		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_39		1		0.1419		0.137										0.13945		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_39		1		0.1771		0.137										0.15705		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_39		1		0.2147		0.137										0.17585		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_39		1		0.2822		0.137										0.2096		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_39		1		0.3885		0.137										0.26275		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_39		1		0.505		0.137										0.321		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_39		1		0.6132		0.137										0.3751		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_39		1		0.7307		0.137										0.43385		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_39		2		0.1218		0.166		0.082								0.1232666667		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_39		2		0.1462		0.166		0.082								0.1314		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_39		2		0.1419		0.166		0.082								0.1299666667		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_39		2		0.1771		0.166		0.082								0.1417		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_39		2		0.2147		0.166		0.082								0.1542333333		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_39		2		0.2822		0.166		0.082								0.1767333333		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_39		2		0.3885		0.166		0.082								0.2121666667		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_39		2		0.505		0.166		0.082								0.251		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_39		2		0.6132		0.166		0.082								0.2870666667		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_39		2		0.7307		0.166		0.082								0.3262333333		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_40		1		0.1178		0.1325										0.12515		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_40		1		0.1413		0.1325										0.1369		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_40		1		0.1372		0.1325										0.13485		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_40		1		0.1713		0.1325										0.1519		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_40		1		0.2076		0.1325										0.17005		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_40		1		0.2729		0.1325										0.2027		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_40		1		0.3757		0.1325										0.2541		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_40		1		0.4883		0.1325										0.3104		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_40		1		0.5929		0.1325										0.3627		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_40		1		0.7066		0.1325										0.41955		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_40		2		0.1178		0.1606		0.0793								0.1192333333		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_40		2		0.1413		0.1606		0.0793								0.1270666667		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_40		2		0.1372		0.1606		0.0793								0.1257		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_40		2		0.1713		0.1606		0.0793								0.1370666667		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_40		2		0.2076		0.1606		0.0793								0.1491666667		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_40		2		0.2729		0.1606		0.0793								0.1709333333		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_40		2		0.3757		0.1606		0.0793								0.2052		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_40		2		0.4883		0.1606		0.0793								0.2427333333		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_40		2		0.5929		0.1606		0.0793								0.2776		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_40		2		0.7066		0.1606		0.0793								0.3155		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_41		1		0.1245		0.14										0.13225		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_41		1		0.1494		0.14										0.1447		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_41		1		0.145		0.14										0.1425		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_41		1		0.181		0.14										0.1605		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_41		1		0.2194		0.14										0.1797		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_41		1		0.2884		0.14										0.2142		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_41		1		0.397		0.14										0.2685		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_41		1		0.5161		0.14										0.32805		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_41		1		0.6266		0.14										0.3833		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_41		1		0.7468		0.14										0.4434		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_41		2		0.1245		0.1697		0.0838								0.126		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_41		2		0.1494		0.1697		0.0838								0.1343		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_41		2		0.145		0.1697		0.0838								0.1328333333		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_41		2		0.181		0.1697		0.0838								0.1448333333		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_41		2		0.2194		0.1697		0.0838								0.1576333333		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_41		2		0.2884		0.1697		0.0838								0.1806333333		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_41		2		0.397		0.1697		0.0838								0.2168333333		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_41		2		0.5161		0.1697		0.0838								0.2565333333		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_41		2		0.6266		0.1697		0.0838								0.2933666667		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_41		2		0.7468		0.1697		0.0838								0.3334333333		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_42		1		0.1245		0.14										0.13225		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_42		1		0.1494		0.14										0.1447		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_42		1		0.145		0.14										0.1425		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_42		1		0.181		0.14										0.1605		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_42		1		0.2194		0.14										0.1797		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_42		1		0.2884		0.14										0.2142		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_42		1		0.397		0.14										0.2685		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_42		1		0.5161		0.14										0.32805		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_42		1		0.6266		0.14										0.3833		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_42		1		0.7468		0.14										0.4434		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_42		2		0.1245		0.1697		0.0838								0.126		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_42		2		0.1494		0.1697		0.0838								0.1343		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_42		2		0.145		0.1697		0.0838								0.1328333333		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_42		2		0.181		0.1697		0.0838								0.1448333333		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_42		2		0.2194		0.1697		0.0838								0.1576333333		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_42		2		0.2884		0.1697		0.0838								0.1806333333		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_42		2		0.397		0.1697		0.0838								0.2168333333		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_42		2		0.5161		0.1697		0.0838								0.2565333333		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_42		2		0.6266		0.1697		0.0838								0.2933666667		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_42		2		0.7468		0.1697		0.0838								0.3334333333		Galp & Continente Eletricidade Verde 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_43		1		0.1218		0.137										0.1294		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_43		1		0.1462		0.137										0.1416		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_43		1		0.1419		0.137										0.13945		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_43		1		0.1771		0.137										0.15705		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_43		1		0.2147		0.137										0.17585		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_43		1		0.2822		0.137										0.2096		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_43		1		0.3885		0.137										0.26275		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_43		1		0.505		0.137										0.321		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_43		1		0.6132		0.137										0.3751		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_43		1		0.7307		0.137										0.43385		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_43		2		0.1218		0.166		0.082								0.1232666667		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_43		2		0.1462		0.166		0.082								0.1314		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_43		2		0.1419		0.166		0.082								0.1299666667		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_43		2		0.1771		0.166		0.082								0.1417		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_43		2		0.2147		0.166		0.082								0.1542333333		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_43		2		0.2822		0.166		0.082								0.1767333333		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_43		2		0.3885		0.166		0.082								0.2121666667		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_43		2		0.505		0.166		0.082								0.251		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_43		2		0.6132		0.166		0.082								0.2870666667		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_43		2		0.7307		0.166		0.082								0.3262333333		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_44		1		0.1178		0.1325										0.12515		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_44		1		0.1413		0.1325										0.1369		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_44		1		0.1372		0.1325										0.13485		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_44		1		0.1713		0.1325										0.1519		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_44		1		0.2076		0.1325										0.17005		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_44		1		0.2729		0.1325										0.2027		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_44		1		0.3757		0.1325										0.2541		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_44		1		0.4883		0.1325										0.3104		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_44		1		0.5929		0.1325										0.3627		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_44		1		0.7066		0.1325										0.41955		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_44		2		0.1178		0.1606		0.0793								0.1192333333		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_44		2		0.1413		0.1606		0.0793								0.1270666667		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_44		2		0.1372		0.1606		0.0793								0.1257		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_44		2		0.1713		0.1606		0.0793								0.1370666667		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_44		2		0.2076		0.1606		0.0793								0.1491666667		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_44		2		0.2729		0.1606		0.0793								0.1709333333		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_44		2		0.3757		0.1606		0.0793								0.2052		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_44		2		0.4883		0.1606		0.0793								0.2427333333		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_44		2		0.5929		0.1606		0.0793								0.2776		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_44		2		0.7066		0.1606		0.0793								0.3155		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_45		1		0.1218		0.137										0.1294		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360  Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		1		111		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_45		1		0.1462		0.137										0.1416		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360  Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		1		111		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_45		1		0.1419		0.137										0.13945		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360  Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		1		111		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_45		1		0.1771		0.137										0.15705		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360  Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		1		111		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_45		1		0.2147		0.137										0.17585		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360  Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		1		111		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_45		1		0.2822		0.137										0.2096		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360  Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		1		111		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_45		1		0.3885		0.137										0.26275		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360  Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		1		111		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_45		1		0.505		0.137										0.321		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360  Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		1		111		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_45		1		0.6132		0.137										0.3751		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360  Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		1		111		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_45		1		0.7307		0.137										0.43385		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360  Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		1		111		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_45		2		0.1218		0.166		0.082								0.1232666667		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360  Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		1		111		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_45		2		0.1462		0.166		0.082								0.1314		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360  Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		1		111		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_45		2		0.1419		0.166		0.082								0.1299666667		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360  Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		1		111		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_45		2		0.1771		0.166		0.082								0.1417		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360  Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		1		111		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_45		2		0.2147		0.166		0.082								0.1542333333		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360  Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		1		111		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_45		2		0.2822		0.166		0.082								0.1767333333		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360  Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		1		111		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_45		2		0.3885		0.166		0.082								0.2121666667		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360  Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		1		111		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_45		2		0.505		0.166		0.082								0.251		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360  Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		1		111		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_45		2		0.6132		0.166		0.082								0.2870666667		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360  Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		1		111		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_45		2		0.7307		0.166		0.082								0.3262333333		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360  Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		1		111		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_46		1		0.1178		0.1325										0.12515		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_46		1		0.1413		0.1325										0.1369		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_46		1		0.1372		0.1325										0.13485		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_46		1		0.1713		0.1325										0.1519		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_46		1		0.2076		0.1325										0.17005		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_46		1		0.2729		0.1325										0.2027		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_46		1		0.3757		0.1325										0.2541		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_46		1		0.4883		0.1325										0.3104		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_46		1		0.5929		0.1325										0.3627		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_46		1		0.7066		0.1325										0.41955		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_46		2		0.1178		0.1606		0.0793								0.1192333333		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_46		2		0.1413		0.1606		0.0793								0.1270666667		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_46		2		0.1372		0.1606		0.0793								0.1257		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_46		2		0.1713		0.1606		0.0793								0.1370666667		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_46		2		0.2076		0.1606		0.0793								0.1491666667		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_46		2		0.2729		0.1606		0.0793								0.1709333333		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_46		2		0.3757		0.1606		0.0793								0.2052		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_46		2		0.4883		0.1606		0.0793								0.2427333333		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_46		2		0.5929		0.1606		0.0793								0.2776		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_46		2		0.7066		0.1606		0.0793								0.3155		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_47		1		0.1192		0.134										0.1266		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_47		1		0.1429		0.134										0.13845		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_47		1		0.1388		0.134										0.1364		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_47		1		0.1732		0.134										0.1536		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_47		1		0.21		0.134										0.172		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_47		1		0.276		0.134										0.205		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_47		1		0.3799		0.134										0.25695		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_47		1		0.4939		0.134										0.31395		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_47		1		0.5997		0.134										0.36685		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_47		1		0.7147		0.134										0.42435		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_47		2		0.1192		0.1624		0.0802								0.1206		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_47		2		0.1429		0.1624		0.0802								0.1285		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_47		2		0.1388		0.1624		0.0802								0.1271333333		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_47		2		0.1732		0.1624		0.0802								0.1386		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_47		2		0.21		0.1624		0.0802								0.1508666667		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_47		2		0.276		0.1624		0.0802								0.1728666667		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_47		2		0.3799		0.1624		0.0802								0.2075		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_47		2		0.4939		0.1624		0.0802								0.2455		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_47		2		0.5997		0.1624		0.0802								0.2807666667		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_47		2		0.7147		0.1624		0.0802								0.3191		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_48		1		0.1192		0.134										0.1266		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_48		1		0.1429		0.134										0.13845		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_48		1		0.1388		0.134										0.1364		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_48		1		0.1732		0.134										0.1536		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_48		1		0.21		0.134										0.172		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_48		1		0.276		0.134										0.205		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_48		1		0.3799		0.134										0.25695		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_48		1		0.4939		0.134										0.31395		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_48		1		0.5997		0.134										0.36685		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_48		1		0.7147		0.134										0.42435		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_48		2		0.1192		0.1624		0.0802								0.1206		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_48		2		0.1429		0.1624		0.0802								0.1285		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_48		2		0.1388		0.1624		0.0802								0.1271333333		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_48		2		0.1732		0.1624		0.0802								0.1386		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_48		2		0.21		0.1624		0.0802								0.1508666667		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_48		2		0.276		0.1624		0.0802								0.1728666667		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_48		2		0.3799		0.1624		0.0802								0.2075		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_48		2		0.4939		0.1624		0.0802								0.2455		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_48		2		0.5997		0.1624		0.0802								0.2807666667		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_48		2		0.7147		0.1624		0.0802								0.3191		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_49		1		0.1152		0.1295										0.12235		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_49		1		0.1381		0.1295										0.1338		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_49		1		0.1341		0.1295										0.1318		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_49		1		0.1674		0.1295										0.14845		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_49		1		0.2029		0.1295										0.1662		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_49		1		0.2667		0.1295										0.1981		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_49		1		0.3671		0.1295										0.2483		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_49		1		0.4772		0.1295										0.30335		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_49		1		0.5795		0.1295										0.3545		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_49		1		0.6906		0.1295										0.41005		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_49		2		0.1152		0.1569		0.0775								0.1165333333		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_49		2		0.1381		0.1569		0.0775								0.1241666667		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_49		2		0.1341		0.1569		0.0775								0.1228333333		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_49		2		0.1674		0.1569		0.0775								0.1339333333		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_49		2		0.2029		0.1569		0.0775								0.1457666667		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_49		2		0.2667		0.1569		0.0775								0.1670333333		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_49		2		0.3671		0.1569		0.0775								0.2005		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_49		2		0.4772		0.1569		0.0775								0.2372		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_49		2		0.5795		0.1569		0.0775								0.2713		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_49		2		0.6906		0.1569		0.0775								0.3083333333		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_50		1		0.1152		0.1295										0.12235		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_50		1		0.1381		0.1295										0.1338		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_50		1		0.1341		0.1295										0.1318		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_50		1		0.1674		0.1295										0.14845		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_50		1		0.2029		0.1295										0.1662		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_50		1		0.2667		0.1295										0.1981		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_50		1		0.3671		0.1295										0.2483		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_50		1		0.4772		0.1295										0.30335		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_50		1		0.5795		0.1295										0.3545		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_50		1		0.6906		0.1295										0.41005		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_50		2		0.1152		0.1569		0.0775								0.1165333333		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_50		2		0.1381		0.1569		0.0775								0.1241666667		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_50		2		0.1341		0.1569		0.0775								0.1228333333		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_50		2		0.1674		0.1569		0.0775								0.1339333333		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_50		2		0.2029		0.1569		0.0775								0.1457666667		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_50		2		0.2667		0.1569		0.0775								0.1670333333		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_50		2		0.3671		0.1569		0.0775								0.2005		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_50		2		0.4772		0.1569		0.0775								0.2372		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_50		2		0.5795		0.1569		0.0775								0.2713		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_50		2		0.6906		0.1569		0.0775								0.3083333333		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_51		1		0.1205		0.1355										0.128		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_51		1		0.1445		0.1355										0.14		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_51		1		0.1403		0.1355										0.1379		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_51		1		0.1751		0.1355										0.1553		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_51		1		0.2123		0.1355										0.1739		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_51		1		0.2791		0.1355										0.2073		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_51		1		0.3842		0.1355										0.25985		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_51		1		0.4994		0.1355										0.31745		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_51		1		0.6064		0.1355										0.37095		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_51		1		0.7227		0.1355										0.4291		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_51		2		0.1205		0.1642		0.0811								0.1219333333		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_51		2		0.1445		0.1642		0.0811								0.1299333333		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_51		2		0.1403		0.1642		0.0811								0.1285333333		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_51		2		0.1751		0.1642		0.0811								0.1401333333		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_51		2		0.2123		0.1642		0.0811								0.1525333333		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_51		2		0.2791		0.1642		0.0811								0.1748		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_51		2		0.3842		0.1642		0.0811								0.2098333333		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_51		2		0.4994		0.1642		0.0811								0.2482333333		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_51		2		0.6064		0.1642		0.0811								0.2839		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_51		2		0.7227		0.1642		0.0811								0.3226666667		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_52		1		0.1205		0.1355										0.128		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_52		1		0.1445		0.1355										0.14		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_52		1		0.1403		0.1355										0.1379		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_52		1		0.1751		0.1355										0.1553		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_52		1		0.2123		0.1355										0.1739		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_52		1		0.2791		0.1355										0.2073		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_52		1		0.3842		0.1355										0.25985		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_52		1		0.4994		0.1355										0.31745		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_52		1		0.6064		0.1355										0.37095		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_52		1		0.7227		0.1355										0.4291		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_52		2		0.1205		0.1642		0.0811								0.1219333333		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_52		2		0.1445		0.1642		0.0811								0.1299333333		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_52		2		0.1403		0.1642		0.0811								0.1285333333		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_52		2		0.1751		0.1642		0.0811								0.1401333333		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_52		2		0.2123		0.1642		0.0811								0.1525333333		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_52		2		0.2791		0.1642		0.0811								0.1748		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_52		2		0.3842		0.1642		0.0811								0.2098333333		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_52		2		0.4994		0.1642		0.0811								0.2482333333		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_52		2		0.6064		0.1642		0.0811								0.2839		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_52		2		0.7227		0.1642		0.0811								0.3226666667		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_53		1		0.1245		0.14						0.1003		0.1576		0.13225		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_53		1		0.1494		0.14						0.1477		0.1483		0.1447		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_53		1		0.145		0.14						0.1833		0.1429		0.1425		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_53		1		0.181		0.14						0.2289		0.1391		0.1605		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_53		1		0.2194		0.14										0.1797		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_53		1		0.2884		0.14										0.2142		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_53		1		0.397		0.14										0.2685		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_53		1		0.5161		0.14										0.32805		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_53		1		0.6266		0.14										0.3833		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_53		1		0.7468		0.14										0.4434		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_53		2		0.1245		0.1697		0.0838								0.126		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_53		2		0.1494		0.1697		0.0838								0.1343		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_53		2		0.145		0.1697		0.0838								0.1328333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_53		2		0.181		0.1697		0.0838								0.1448333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_53		2		0.2194		0.1697		0.0838								0.1576333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_53		2		0.2884		0.1697		0.0838								0.1806333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_53		2		0.397		0.1697		0.0838								0.2168333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_53		2		0.5161		0.1697		0.0838								0.2565333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_53		2		0.6266		0.1697		0.0838								0.2933666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_53		2		0.7468		0.1697		0.0838								0.3334333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_54		1		0.1245		0.14						0.1003		0.1576		0.13225		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		40		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_54		1		0.1494		0.14						0.1477		0.1483		0.1447		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		40		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_54		1		0.145		0.14						0.1833		0.1429		0.1425		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		40		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_54		1		0.181		0.14						0.2289		0.1391		0.1605		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		40		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_54		1		0.2194		0.14										0.1797		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		40		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_54		1		0.2884		0.14										0.2142		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		40		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_54		1		0.397		0.14										0.2685		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		40		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_54		1		0.5161		0.14										0.32805		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		40		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_54		1		0.6266		0.14										0.3833		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		40		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_54		1		0.7468		0.14										0.4434		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		40		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_54		2		0.1245		0.1697		0.0838								0.126		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		40		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_54		2		0.1494		0.1697		0.0838								0.1343		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		40		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_54		2		0.145		0.1697		0.0838								0.1328333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		40		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_54		2		0.181		0.1697		0.0838								0.1448333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		40		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_54		2		0.2194		0.1697		0.0838								0.1576333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		40		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_54		2		0.2884		0.1697		0.0838								0.1806333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		40		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_54		2		0.397		0.1697		0.0838								0.2168333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		40		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_54		2		0.5161		0.1697		0.0838								0.2565333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		40		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_54		2		0.6266		0.1697		0.0838								0.2933666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		40		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_54		2		0.7468		0.1697		0.0838								0.3334333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		40		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_55		1		0.1218		0.137						0.0982		0.1542		0.1294		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_55		1		0.1462		0.137						0.1445		0.1451		0.1416		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_55		1		0.1419		0.137						0.1793		0.1399		0.13945		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_55		1		0.1771		0.137						0.224		0.1361		0.15705		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_55		1		0.2147		0.137										0.17585		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_55		1		0.2822		0.137										0.2096		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_55		1		0.3885		0.137										0.26275		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_55		1		0.505		0.137										0.321		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_55		1		0.6132		0.137										0.3751		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_55		1		0.7307		0.137										0.43385		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_55		2		0.1218		0.166		0.082								0.1232666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_55		2		0.1462		0.166		0.082								0.1314		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_55		2		0.1419		0.166		0.082								0.1299666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_55		2		0.1771		0.166		0.082								0.1417		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_55		2		0.2147		0.166		0.082								0.1542333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_55		2		0.2822		0.166		0.082								0.1767333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_55		2		0.3885		0.166		0.082								0.2121666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_55		2		0.505		0.166		0.082								0.251		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_55		2		0.6132		0.166		0.082								0.2870666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_55		2		0.7307		0.166		0.082								0.3262333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_56		1		0.1178		0.1325						0.0949		0.1492		0.12515		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp AssistênciaFamilia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_56		1		0.1413		0.1325						0.1397		0.1404		0.1369		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp AssistênciaFamilia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_56		1		0.1372		0.1325						0.1734		0.1353		0.13485		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp AssistênciaFamilia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_56		1		0.1713		0.1325						0.2166		0.1316		0.1519		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp AssistênciaFamilia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_56		1		0.2076		0.1325										0.17005		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp AssistênciaFamilia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_56		1		0.2729		0.1325										0.2027		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp AssistênciaFamilia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_56		1		0.3757		0.1325										0.2541		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp AssistênciaFamilia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_56		1		0.4883		0.1325										0.3104		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp AssistênciaFamilia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_56		1		0.5929		0.1325										0.3627		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp AssistênciaFamilia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_56		1		0.7066		0.1325										0.41955		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp AssistênciaFamilia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_56		2		0.1178		0.1606		0.0793								0.1192333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp AssistênciaFamilia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_56		2		0.1413		0.1606		0.0793								0.1270666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp AssistênciaFamilia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_56		2		0.1372		0.1606		0.0793								0.1257		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp AssistênciaFamilia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_56		2		0.1713		0.1606		0.0793								0.1370666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp AssistênciaFamilia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_56		2		0.2076		0.1606		0.0793								0.1491666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp AssistênciaFamilia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_56		2		0.2729		0.1606		0.0793								0.1709333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp AssistênciaFamilia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_56		2		0.3757		0.1606		0.0793								0.2052		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp AssistênciaFamilia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_56		2		0.4883		0.1606		0.0793								0.2427333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp AssistênciaFamilia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_56		2		0.5929		0.1606		0.0793								0.2776		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp AssistênciaFamilia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_56		2		0.7066		0.1606		0.0793								0.3155		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp AssistênciaFamilia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_57		1		0.1218		0.137						0.0982		0.1542		0.1294		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_57		1		0.1462		0.137						0.1445		0.1451		0.1416		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_57		1		0.1419		0.137						0.1793		0.1399		0.13945		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_57		1		0.1771		0.137						0.224		0.1361		0.15705		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_57		1		0.2147		0.137										0.17585		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_57		1		0.2822		0.137										0.2096		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_57		1		0.3885		0.137										0.26275		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_57		1		0.505		0.137										0.321		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_57		1		0.6132		0.137										0.3751		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_57		1		0.7307		0.137										0.43385		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_57		2		0.1218		0.166		0.082								0.1232666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_57		2		0.1462		0.166		0.082								0.1314		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_57		2		0.1419		0.166		0.082								0.1299666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_57		2		0.1771		0.166		0.082								0.1417		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_57		2		0.2147		0.166		0.082								0.1542333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_57		2		0.2822		0.166		0.082								0.1767333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_57		2		0.3885		0.166		0.082								0.2121666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_57		2		0.505		0.166		0.082								0.251		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_57		2		0.6132		0.166		0.082								0.2870666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_57		2		0.7307		0.166		0.082								0.3262333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_58		1		0.1178		0.1325						0.0949		0.1492		0.12515		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_58		1		0.1413		0.1325						0.1397		0.1404		0.1369		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_58		1		0.1372		0.1325						0.1734		0.1353		0.13485		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_58		1		0.1713		0.1325						0.2166		0.1316		0.1519		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_58		1		0.2076		0.1325										0.17005		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_58		1		0.2729		0.1325										0.2027		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_58		1		0.3757		0.1325										0.2541		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_58		1		0.4883		0.1325										0.3104		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_58		1		0.5929		0.1325										0.3627		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_58		1		0.7066		0.1325										0.41955		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_58		2		0.1178		0.1606		0.0793								0.1192333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_58		2		0.1413		0.1606		0.0793								0.1270666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_58		2		0.1372		0.1606		0.0793								0.1257		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_58		2		0.1713		0.1606		0.0793								0.1370666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_58		2		0.2076		0.1606		0.0793								0.1491666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_58		2		0.2729		0.1606		0.0793								0.1709333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_58		2		0.3757		0.1606		0.0793								0.2052		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_58		2		0.4883		0.1606		0.0793								0.2427333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_58		2		0.5929		0.1606		0.0793								0.2776		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_58		2		0.7066		0.1606		0.0793								0.3155		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_59		1		0.1218		0.137						0.0982		0.1542		0.1294		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Assistência Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_59		1		0.1462		0.137						0.1445		0.1451		0.1416		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Assistência Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_59		1		0.1419		0.137						0.1793		0.1399		0.13945		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Assistência Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_59		1		0.1771		0.137						0.224		0.1361		0.15705		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Assistência Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_59		1		0.2147		0.137										0.17585		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Assistência Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_59		1		0.2822		0.137										0.2096		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Assistência Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_59		1		0.3885		0.137										0.26275		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Assistência Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_59		1		0.505		0.137										0.321		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Assistência Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_59		1		0.6132		0.137										0.3751		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Assistência Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_59		1		0.7307		0.137										0.43385		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Assistência Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_59		2		0.1218		0.166		0.082								0.1232666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Assistência Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_59		2		0.1462		0.166		0.082								0.1314		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Assistência Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_59		2		0.1419		0.166		0.082								0.1299666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Assistência Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_59		2		0.1771		0.166		0.082								0.1417		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Assistência Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_59		2		0.2147		0.166		0.082								0.1542333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Assistência Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_59		2		0.2822		0.166		0.082								0.1767333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Assistência Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_59		2		0.3885		0.166		0.082								0.2121666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Assistência Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_59		2		0.505		0.166		0.082								0.251		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Assistência Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_59		2		0.6132		0.166		0.082								0.2870666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Assistência Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_59		2		0.7307		0.166		0.082								0.3262333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Assistência Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_60		1		0.1218		0.137						0.0982		0.1542		0.1294		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_60		1		0.1462		0.137						0.1445		0.1451		0.1416		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_60		1		0.1419		0.137						0.1793		0.1399		0.13945		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_60		1		0.1771		0.137						0.224		0.1361		0.15705		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_60		1		0.2147		0.137										0.17585		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_60		1		0.2822		0.137										0.2096		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_60		1		0.3885		0.137										0.26275		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_60		1		0.505		0.137										0.321		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_60		1		0.6132		0.137										0.3751		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_60		1		0.7307		0.137										0.43385		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_60		2		0.1218		0.166		0.082								0.1232666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_60		2		0.1462		0.166		0.082								0.1314		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_60		2		0.1419		0.166		0.082								0.1299666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_60		2		0.1771		0.166		0.082								0.1417		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_60		2		0.2147		0.166		0.082								0.1542333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_60		2		0.2822		0.166		0.082								0.1767333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_60		2		0.3885		0.166		0.082								0.2121666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_60		2		0.505		0.166		0.082								0.251		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_60		2		0.6132		0.166		0.082								0.2870666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_60		2		0.7307		0.166		0.082								0.3262333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_61		1		0.1178		0.1325						0.0949		0.1492		0.12515		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_61		1		0.1413		0.1325						0.1397		0.1404		0.1369		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_61		1		0.1372		0.1325						0.1734		0.1353		0.13485		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_61		1		0.1713		0.1325						0.2166		0.1316		0.1519		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_61		1		0.2076		0.1325										0.17005		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_61		1		0.2729		0.1325										0.2027		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_61		1		0.3757		0.1325										0.2541		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_61		1		0.4883		0.1325										0.3104		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_61		1		0.5929		0.1325										0.3627		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_61		1		0.7066		0.1325										0.41955		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_61		2		0.1178		0.1606		0.0793								0.1192333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_61		2		0.1413		0.1606		0.0793								0.1270666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_61		2		0.1372		0.1606		0.0793								0.1257		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_61		2		0.1713		0.1606		0.0793								0.1370666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_61		2		0.2076		0.1606		0.0793								0.1491666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_61		2		0.2729		0.1606		0.0793								0.1709333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_61		2		0.3757		0.1606		0.0793								0.2052		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_61		2		0.4883		0.1606		0.0793								0.2427333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_61		2		0.5929		0.1606		0.0793								0.2776		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_61		2		0.7066		0.1606		0.0793								0.3155		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_62		1		0.1178		0.1325						0.0949		0.1492		0.12515		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_62		1		0.1413		0.1325						0.1397		0.1404		0.1369		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_62		1		0.1372		0.1325						0.1734		0.1353		0.13485		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_62		1		0.1713		0.1325						0.2166		0.1316		0.1519		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_62		1		0.2076		0.1325										0.17005		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_62		1		0.2729		0.1325										0.2027		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_62		1		0.3757		0.1325										0.2541		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_62		1		0.4883		0.1325										0.3104		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_62		1		0.5929		0.1325										0.3627		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_62		1		0.7066		0.1325										0.41955		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_62		2		0.1178		0.1606		0.0793								0.1192333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_62		2		0.1413		0.1606		0.0793								0.1270666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_62		2		0.1372		0.1606		0.0793								0.1257		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_62		2		0.1713		0.1606		0.0793								0.1370666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_62		2		0.2076		0.1606		0.0793								0.1491666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_62		2		0.2729		0.1606		0.0793								0.1709333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_62		2		0.3757		0.1606		0.0793								0.2052		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_62		2		0.4883		0.1606		0.0793								0.2427333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_62		2		0.5929		0.1606		0.0793								0.2776		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_62		2		0.7066		0.1606		0.0793								0.3155		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_63		1		0.1192		0.134						0.096		0.1509		0.1266		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_63		1		0.1429		0.134						0.1413		0.142		0.13845		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_63		1		0.1388		0.134						0.1754		0.1368		0.1364		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_63		1		0.1732		0.134						0.219		0.1331		0.1536		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_63		1		0.21		0.134										0.172		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_63		1		0.276		0.134										0.205		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_63		1		0.3799		0.134										0.25695		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_63		1		0.4939		0.134										0.31395		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_63		1		0.5997		0.134										0.36685		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_63		1		0.7147		0.134										0.42435		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_63		2		0.1192		0.1624		0.0802								0.1206		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_63		2		0.1429		0.1624		0.0802								0.1285		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_63		2		0.1388		0.1624		0.0802								0.1271333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_63		2		0.1732		0.1624		0.0802								0.1386		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_63		2		0.21		0.1624		0.0802								0.1508666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_63		2		0.276		0.1624		0.0802								0.1728666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_63		2		0.3799		0.1624		0.0802								0.2075		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_63		2		0.4939		0.1624		0.0802								0.2455		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_63		2		0.5997		0.1624		0.0802								0.2807666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_63		2		0.7147		0.1624		0.0802								0.3191		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_64		1		0.1192		0.134						0.096		0.1509		0.1266		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		40		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_64		1		0.1429		0.134						0.1413		0.142		0.13845		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		40		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_64		1		0.1388		0.134						0.1754		0.1368		0.1364		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		40		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_64		1		0.1732		0.134						0.219		0.1331		0.1536		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		40		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_64		1		0.21		0.134										0.172		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		40		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_64		1		0.276		0.134										0.205		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		40		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_64		1		0.3799		0.134										0.25695		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		40		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_64		1		0.4939		0.134										0.31395		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		40		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_64		1		0.5997		0.134										0.36685		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		40		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_64		1		0.7147		0.134										0.42435		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		40		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_64		2		0.1192		0.1624		0.0802								0.1206		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		40		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_64		2		0.1429		0.1624		0.0802								0.1285		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		40		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_64		2		0.1388		0.1624		0.0802								0.1271333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		40		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_64		2		0.1732		0.1624		0.0802								0.1386		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		40		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_64		2		0.21		0.1624		0.0802								0.1508666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		40		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_64		2		0.276		0.1624		0.0802								0.1728666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		40		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_64		2		0.3799		0.1624		0.0802								0.2075		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		40		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_64		2		0.4939		0.1624		0.0802								0.2455		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		40		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_64		2		0.5997		0.1624		0.0802								0.2807666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		40		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_64		2		0.7147		0.1624		0.0802								0.3191		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		40		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_65		1		0.1152		0.1295						0.0928		0.1458		0.12235		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_65		1		0.1381		0.1295						0.1366		0.1372		0.1338		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_65		1		0.1341		0.1295						0.1695		0.1322		0.1318		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_65		1		0.1674		0.1295						0.2116		0.1287		0.14845		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_65		1		0.2029		0.1295										0.1662		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_65		1		0.2667		0.1295										0.1981		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_65		1		0.3671		0.1295										0.2483		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_65		1		0.4772		0.1295										0.30335		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_65		1		0.5795		0.1295										0.3545		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_65		1		0.6906		0.1295										0.41005		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_65		2		0.1152		0.1569		0.0775								0.1165333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_65		2		0.1381		0.1569		0.0775								0.1241666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_65		2		0.1341		0.1569		0.0775								0.1228333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_65		2		0.1674		0.1569		0.0775								0.1339333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_65		2		0.2029		0.1569		0.0775								0.1457666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_65		2		0.2667		0.1569		0.0775								0.1670333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_65		2		0.3671		0.1569		0.0775								0.2005		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_65		2		0.4772		0.1569		0.0775								0.2372		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_65		2		0.5795		0.1569		0.0775								0.2713		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_65		2		0.6906		0.1569		0.0775								0.3083333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_66		1		0.1152		0.1295						0.0928		0.1458		0.12235		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		40		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_66		1		0.1381		0.1295						0.1366		0.1372		0.1338		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		40		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_66		1		0.1341		0.1295						0.1695		0.1322		0.1318		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		40		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_66		1		0.1674		0.1295						0.2116		0.1287		0.14845		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		40		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_66		1		0.2029		0.1295										0.1662		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		40		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_66		1		0.2667		0.1295										0.1981		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		40		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_66		1		0.3671		0.1295										0.2483		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		40		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_66		1		0.4772		0.1295										0.30335		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		40		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_66		1		0.5795		0.1295										0.3545		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		40		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_66		1		0.6906		0.1295										0.41005		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		40		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_66		2		0.1152		0.1569		0.0775								0.1165333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		40		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_66		2		0.1381		0.1569		0.0775								0.1241666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		40		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_66		2		0.1341		0.1569		0.0775								0.1228333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		40		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_66		2		0.1674		0.1569		0.0775								0.1339333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		40		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_66		2		0.2029		0.1569		0.0775								0.1457666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		40		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_66		2		0.2667		0.1569		0.0775								0.1670333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		40		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_66		2		0.3671		0.1569		0.0775								0.2005		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		40		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_66		2		0.4772		0.1569		0.0775								0.2372		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		40		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_66		2		0.5795		0.1569		0.0775								0.2713		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		40		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_66		2		0.6906		0.1569		0.0775								0.3083333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		40		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_67		1		0.1205		0.1355						0.0971		0.1526		0.128		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_67		1		0.1445		0.1355						0.1429		0.1436		0.14		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_67		1		0.1403		0.1355						0.1774		0.1383		0.1379		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_67		1		0.1751		0.1355						0.2215		0.1346		0.1553		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_67		1		0.2123		0.1355										0.1739		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_67		1		0.2791		0.1355										0.2073		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_67		1		0.3842		0.1355										0.25985		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_67		1		0.4994		0.1355										0.31745		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_67		1		0.6064		0.1355										0.37095		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_67		1		0.7227		0.1355										0.4291		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_67		2		0.1205		0.1642		0.0811								0.1219333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_67		2		0.1445		0.1642		0.0811								0.1299333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_67		2		0.1403		0.1642		0.0811								0.1285333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_67		2		0.1751		0.1642		0.0811								0.1401333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_67		2		0.2123		0.1642		0.0811								0.1525333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_67		2		0.2791		0.1642		0.0811								0.1748		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_67		2		0.3842		0.1642		0.0811								0.2098333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_67		2		0.4994		0.1642		0.0811								0.2482333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_67		2		0.6064		0.1642		0.0811								0.2839		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_67		2		0.7227		0.1642		0.0811								0.3226666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_68		1		0.1218		0.137						0.0982		0.1542		0.1294		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_68		1		0.1462		0.137						0.1445		0.1451		0.1416		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_68		1		0.1419		0.137						0.1793		0.1399		0.13945		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_68		1		0.1771		0.137						0.224		0.1361		0.15705		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_68		1		0.2147		0.137										0.17585		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_68		1		0.2822		0.137										0.2096		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_68		1		0.3885		0.137										0.26275		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_68		1		0.505		0.137										0.321		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_68		1		0.6132		0.137										0.3751		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_68		1		0.7307		0.137										0.43385		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_68		2		0.1218		0.166		0.082								0.1232666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_68		2		0.1462		0.166		0.082								0.1314		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_68		2		0.1419		0.166		0.082								0.1299666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_68		2		0.1771		0.166		0.082								0.1417		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_68		2		0.2147		0.166		0.082								0.1542333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_68		2		0.2822		0.166		0.082								0.1767333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_68		2		0.3885		0.166		0.082								0.2121666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_68		2		0.505		0.166		0.082								0.251		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_68		2		0.6132		0.166		0.082								0.2870666667		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_68		2		0.7307		0.166		0.082								0.3262333333		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S		0		0		0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_69		1										0.1036		0.1621				Galp Negócios Gas Natural 		0		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_69		1										0.1524		0.1525				Galp Negócios Gas Natural 		0		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_69		1										0.1892		0.1471				Galp Negócios Gas Natural 		0		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_69		1										0.2363		0.1431				Galp Negócios Gas Natural 		0		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_70		1										0.1036		0.1621				Galp Negócios Gas Natural 		0		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_70		1										0.1524		0.1525				Galp Negócios Gas Natural 		0		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_70		1										0.1892		0.1471				Galp Negócios Gas Natural 		0		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_70		1										0.2363		0.1431				Galp Negócios Gas Natural 		0		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_71		1		0.1285		0.1342										0.13135		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_71		1		0.1542		0.1342										0.1442		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_71		1		0.1497		0.1342										0.14195		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_71		1		0.1868		0.1342										0.1605		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_71		1		0.2265		0.1342										0.18035		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_71		1		0.2977		0.1342										0.21595		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_71		1		0.4098		0.1342										0.272		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_71		1		0.5327		0.1342										0.33345		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_71		1		0.6469		0.1342										0.39055		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_71		1		0.7709		0.1342										0.45255		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_71		2		0.1285		0.171		0.0693								0.1229333333		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_71		2		0.1542		0.171		0.0693								0.1315		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_71		2		0.1497		0.171		0.0693								0.13		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_71		2		0.1868		0.171		0.0693								0.1423666667		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_71		2		0.2265		0.171		0.0693								0.1556		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_71		2		0.2977		0.171		0.0693								0.1793333333		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_71		2		0.4098		0.171		0.0693								0.2167		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_71		2		0.5327		0.171		0.0693								0.2576666667		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_71		2		0.6468		0.171		0.0693								0.2957		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_71		2		0.7709		0.171		0.0693								0.3370666667		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_72		1		0.1285		0.1342										0.13135		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_72		1		0.1542		0.1342										0.1442		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_72		1		0.1497		0.1342										0.14195		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_72		1		0.1868		0.1342										0.1605		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_72		1		0.2265		0.1342										0.18035		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_72		1		0.2977		0.1342										0.21595		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_72		1		0.4098		0.1342										0.272		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_72		1		0.5327		0.1342										0.33345		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_72		1		0.6469		0.1342										0.39055		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_72		1		0.7709		0.1342										0.45255		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_72		2		0.1285		0.171		0.0693								0.1229333333		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_72		2		0.1542		0.171		0.0693								0.1315		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_72		2		0.1497		0.171		0.0693								0.13		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_72		2		0.1868		0.171		0.0693								0.1423666667		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_72		2		0.2265		0.171		0.0693								0.1556		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_72		2		0.2977		0.171		0.0693								0.1793333333		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_72		2		0.4098		0.171		0.0693								0.2167		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_72		2		0.5327		0.171		0.0693								0.2576666667		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_72		2		0.6468		0.171		0.0693								0.2957		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_72		2		0.7709		0.171		0.0693								0.3370666667		Galp Negócios Eletricidade Verde 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		27.6						GALP_73		3		1.0657		0.3296		0.1918		0.1291						0.42905		Galp Negócios Eletricidade Verde - 1% Trihorário		0		Ndom		3		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		34.5						GALP_73		3		1.3248		0.3296		0.1918		0.1291						0.493825		Galp Negócios Eletricidade Verde - 1% Trihorário		0		Ndom		3		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		41.4						GALP_73		3		1.5841		0.3296		0.1918		0.1291						0.55865		Galp Negócios Eletricidade Verde - 1% Trihorário		0		Ndom		3		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		27.6						GALP_74		3		1.0657		0.3296		0.1918		0.1291						0.42905		Galp Negócios Eletricidade Verde - 1% Trihorário		0		Ndom		3		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		1% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		34.5						GALP_74		3		1.3248		0.3296		0.1918		0.1291						0.493825		Galp Negócios Eletricidade Verde - 1% Trihorário		0		Ndom		3		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		1% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		41.4						GALP_74		3		1.5841		0.3296		0.1918		0.1291						0.55865		Galp Negócios Eletricidade Verde - 1% Trihorário		0		Ndom		3		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		1% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_75		1		0.1259		0.1314										0.12865		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_75		1		0.151		0.1314										0.1412		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_75		1		0.1466		0.1314										0.139		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_75		1		0.1829		0.1314										0.15715		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_75		1		0.2218		0.1314										0.1766		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_75		1		0.2915		0.1314										0.21145		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_75		1		0.4013		0.1314										0.26635		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_75		1		0.5216		0.1314										0.3265		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_75		1		0.6334		0.1314										0.3824		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_75		1		0.7548		0.1314										0.4431		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_75		2		0.1259		0.1674		0.0678								0.1203666667		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_75		2		0.151		0.1674		0.0678								0.1287333333		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_75		2		0.1465		0.1674		0.0678								0.1272333333		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_75		2		0.1829		0.1674		0.0678								0.1393666667		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_75		2		0.2217		0.1674		0.0678								0.1523		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_75		2		0.2915		0.1674		0.0678								0.1755666667		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_75		2		0.4013		0.1674		0.0678								0.2121666667		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_75		2		0.5216		0.1674		0.0678								0.2522666667		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_75		2		0.6334		0.1674		0.0678								0.2895333333		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_75		2		0.7548		0.1674		0.0678								0.33		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_76		1		0.1259		0.1314										0.12865		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_76		1		0.151		0.1314										0.1412		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_76		1		0.1466		0.1314										0.139		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_76		1		0.1829		0.1314										0.15715		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_76		1		0.2218		0.1314										0.1766		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_76		1		0.2915		0.1314										0.21145		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_76		1		0.4013		0.1314										0.26635		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_76		1		0.5216		0.1314										0.3265		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_76		1		0.6334		0.1314										0.3824		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_76		1		0.7548		0.1314										0.4431		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_76		2		0.1259		0.1674		0.0678								0.1203666667		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_76		2		0.151		0.1674		0.0678								0.1287333333		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_76		2		0.1465		0.1674		0.0678								0.1272333333		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_76		2		0.1829		0.1674		0.0678								0.1393666667		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_76		2		0.2217		0.1674		0.0678								0.1523		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_76		2		0.2915		0.1674		0.0678								0.1755666667		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_76		2		0.4013		0.1674		0.0678								0.2121666667		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_76		2		0.5216		0.1674		0.0678								0.2522666667		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_76		2		0.6334		0.1674		0.0678								0.2895333333		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_76		2		0.7548		0.1674		0.0678								0.33		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		27.6						GALP_77		3		1.0442		0.3229		0.188		0.1265						0.4204		Galp Negócios Eletricidade Verde (DD) -3%-Trihorário		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		3		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		34.5						GALP_77		3		1.2981		0.3229		0.188		0.1265						0.483875		Galp Negócios Eletricidade Verde (DD) -3%-Trihorário		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		3		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		41.4						GALP_77		3		1.5521		0.3229		0.188		0.1265						0.547375		Galp Negócios Eletricidade Verde (DD) -3%-Trihorário		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		3		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		27.6						GALP_78		3		1.0442		0.3229		0.188		0.1265						0.4204		Galp Negócios Eletricidade Verde (DD) -3%-Trihorário		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		3		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		3% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		34.5						GALP_78		3		1.2981		0.3229		0.188		0.1265						0.483875		Galp Negócios Eletricidade Verde (DD) -3%-Trihorário		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		3		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		3% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		41.4						GALP_78		3		1.5521		0.3229		0.188		0.1265						0.547375		Galp Negócios Eletricidade Verde (DD) -3%-Trihorário		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		3		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		3% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_79		1										0.1068		0.1672				Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 1%-Trihorário		0		Ndom		3		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_79		1										0.1572		0.1573				Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 1%-Trihorário		0		Ndom		3		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_79		1										0.1951		0.1517				Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 1%-Trihorário		0		Ndom		3		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_79		1										0.2436		0.1476				Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 1%-Trihorário		0		Ndom		3		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		27.6						GALP_79		3		1.0657		0.3296		0.1918		0.1291						0.42905		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 1%-Trihorário		0		Ndom		3		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		34.5						GALP_79		3		1.3248		0.3296		0.1918		0.1291						0.493825		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 1%-Trihorário		0		Ndom		3		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		41.4						GALP_79		3		1.5841		0.3296		0.1918		0.1291						0.55865		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 1%-Trihorário		0		Ndom		3		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_80		1										0.1068		0.1672				Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 1%-Trihorário		0		Ndom		3		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		1% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_80		1										0.1572		0.1573				Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 1%-Trihorário		0		Ndom		3		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		1% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_80		1										0.1951		0.1517				Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 1%-Trihorário		0		Ndom		3		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		1% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_80		1										0.2436		0.1476				Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 1%-Trihorário		0		Ndom		3		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		1% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		27.6						GALP_80		3		1.0657		0.3296		0.1918		0.1291						0.42905		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 1%-Trihorário		0		Ndom		3		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		1% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		34.5						GALP_80		3		1.3248		0.3296		0.1918		0.1291						0.493825		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 1%-Trihorário		0		Ndom		3		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		1% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		41.4						GALP_80		3		1.5841		0.3296		0.1918		0.1291						0.55865		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 1%-Trihorário		0		Ndom		3		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		1% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_81		1		0.1259		0.1314						0.1014		0.1588		0.12865		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_81		1		0.151		0.1314						0.1493		0.1494		0.1412		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_81		1		0.1466		0.1314						0.1852		0.144		0.139		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_81		1		0.1829		0.1314						0.2313		0.1402		0.15715		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_81		1		0.2218		0.1314										0.1766		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_81		1		0.2915		0.1314										0.21145		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_81		1		0.4013		0.1314										0.26635		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_81		1		0.5216		0.1314										0.3265		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_81		1		0.6334		0.1314										0.3824		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_81		1		0.7548		0.1314										0.4431		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_81		2		0.1259		0.1674		0.0678								0.1203666667		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_81		2		0.151		0.1674		0.0678								0.1287333333		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_81		2		0.1465		0.1674		0.0678								0.1272333333		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_81		2		0.1829		0.1674		0.0678								0.1393666667		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_81		2		0.2217		0.1674		0.0678								0.1523		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_81		2		0.2915		0.1674		0.0678								0.1755666667		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_81		2		0.4013		0.1674		0.0678								0.2121666667		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_81		2		0.5216		0.1674		0.0678								0.2522666667		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_81		2		0.6334		0.1674		0.0678								0.2895333333		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_81		2		0.7548		0.1674		0.0678								0.33		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_82		1		0.1259		0.1314						0.1014		0.1588		0.12865		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_82		1		0.151		0.1314						0.1493		0.1494		0.1412		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_82		1		0.1466		0.1314						0.1852		0.144		0.139		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_82		1		0.1829		0.1314						0.2313		0.1402		0.15715		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_82		1		0.2218		0.1314										0.1766		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_82		1		0.2915		0.1314										0.21145		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_82		1		0.4013		0.1314										0.26635		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_82		1		0.5216		0.1314										0.3265		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_82		1		0.6334		0.1314										0.3824		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_82		1		0.7548		0.1314										0.4431		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_82		2		0.1259		0.1674		0.0678								0.1203666667		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_82		2		0.151		0.1674		0.0678								0.1287333333		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_82		2		0.1465		0.1674		0.0678								0.1272333333		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_82		2		0.1829		0.1674		0.0678								0.1393666667		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_82		2		0.2217		0.1674		0.0678								0.1523		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_82		2		0.2915		0.1674		0.0678								0.1755666667		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_82		2		0.4013		0.1674		0.0678								0.2121666667		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_82		2		0.5216		0.1674		0.0678								0.2522666667		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_82		2		0.6334		0.1674		0.0678								0.2895333333		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_82		2		0.7548		0.1674		0.0678								0.33		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 		0		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_83		1		0.1197		0.1895						0.0992		0.1554		0.1546		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_83		1		0.1454		0.1895						0.1461		0.1462		0.16745		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_83		1		0.1719		0.1895						0.1813		0.1409		0.1807		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_83		1		0.2123		0.1895						0.2264		0.1372		0.2009		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_83		1		0.2453		0.1895										0.2174		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_83		1		0.3037		0.1895										0.2466		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_83		1		0.4219		0.1895										0.3057		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_83		1		0.5514		0.1895										0.37045		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_83		1		0.6718		0.1895										0.43065		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_83		1		0.8025		0.1895										0.496		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_83		2		0.1197		0.2202		0.1354								0.1584333333		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_83		2		0.1455		0.2202		0.1354								0.1670333333		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_83		2		0.1719		0.2202		0.1354								0.1758333333		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_83		2		0.2123		0.2202		0.1354								0.1893		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_83		2		0.2453		0.2202		0.1354								0.2003		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_83		2		0.3037		0.2202		0.1354								0.2197666667		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_83		2		0.4219		0.2202		0.1354								0.2591666667		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_83		2		0.5514		0.2202		0.1354								0.3023333333		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_83		2		0.6718		0.2202		0.1354								0.3424666667		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_83		2		0.8025		0.2202		0.1354								0.3860333333		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_84		1		0.1232		0.1286						0.0992		0.1554		0.1259		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_84		1		0.1477		0.1286						0.1461		0.1462		0.13815		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_84		1		0.1434		0.1286						0.1813		0.1409		0.136		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_84		1		0.179		0.1286						0.2264		0.1372		0.1538		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_84		1		0.217		0.1286										0.1728		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_84		1		0.2853		0.1286										0.20695		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_84		1		0.3927		0.1286										0.26065		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_84		1		0.5105		0.1286										0.31955		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_84		1		0.6199		0.1286										0.37425		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_84		1		0.7388		0.1286										0.4337		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_84		2		0.1232		0.1639		0.0664								0.1178333333		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_84		2		0.1478		0.1639		0.0664								0.1260333333		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_84		2		0.1434		0.1639		0.0664								0.1245666667		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_84		2		0.179		0.1639		0.0664								0.1364333333		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_84		2		0.217		0.1639		0.0664								0.1491		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_84		2		0.2853		0.1639		0.0664								0.1718666667		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_84		2		0.3927		0.1639		0.0664								0.2076666667		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_84		2		0.5105		0.1639		0.0664								0.2469333333		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_84		2		0.6199		0.1639		0.0664								0.2834		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_84		2		0.7388		0.1639		0.0664								0.3230333333		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_85		1										0.1036		0.2132				Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD) -4%-Trihorário		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		3		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_85		1										0.1524		0.2056				Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD) -4%-Trihorário		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		3		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_85		1										0.1892		0.2002				Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD) -4%-Trihorário		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		3		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_85		1										0.2363		0.1951				Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD) -4%-Trihorário		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		3		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		27.6						GALP_85		3		1.0334		0.3196		0.186		0.1252						0.41605		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD) -4%-Trihorário		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		3		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		34.5						GALP_85		3		1.2847		0.3196		0.186		0.1252						0.478875		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD) -4%-Trihorário		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		3		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		41.4						GALP_85		3		1.5361		0.3196		0.186		0.1252						0.541725		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD) -4%-Trihorário		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		3		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_86		1										0.1036		0.1621				Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD) -4%-Trihorário		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		3		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_86		1										0.1524		0.1525				Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD) -4%-Trihorário		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		3		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_86		1										0.1892		0.1471				Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD) -4%-Trihorário		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		3		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_86		1										0.2363		0.1431				Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD) -4%-Trihorário		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		3		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		27.6						GALP_86		3		1.0334		0.3196		0.186		0.1252						0.41605		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD) -4%-Trihorário		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		3		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		34.5						GALP_86		3		1.2847		0.3196		0.186		0.1252						0.478875		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD) -4%-Trihorário		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		3		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		41.4						GALP_86		3		1.5361		0.3196		0.186		0.1252						0.541725		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD) -4%-Trihorário		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		3		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_87		1										0.1014		0.1588				Galp Negócios  Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		0		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_87		1										0.1493		0.1494				Galp Negócios  Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		0		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_87		1										0.1852		0.144				Galp Negócios  Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		0		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_87		1										0.2313		0.1402				Galp Negócios  Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		0		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		0		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808500520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_88		1										0.1014		0.1588				Galp Negócios  Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		0		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_88		1										0.1493		0.1494				Galp Negócios  Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		0		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_88		1										0.1852		0.144				Galp Negócios  Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		0		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_88		1										0.2313		0.1402				Galp Negócios  Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		0		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online		0		Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_89		1										0.1014		0.1593				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível Galp 360 Familia		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_89		1										0.1493		0.1499				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível Galp 360 Familia		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_89		1										0.1852		0.1445				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível Galp 360 Familia		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_89		1										0.2313		0.1406				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível Galp 360 Familia		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_90		1										0.1014		0.1593				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		6% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_90		1										0.1493		0.1499				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		6% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_90		1										0.1852		0.1445				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		6% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_90		1										0.2313		0.1406				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		6% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_91		1										0.0992		0.1559				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp Assistência Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_91		1										0.1461		0.1467				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp Assistência Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_91		1										0.1813		0.1414				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp Assistência Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_91		1										0.2264		0.1376				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp Assistência Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_92		1										0.0992		0.1559				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3		82.8		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_92		1										0.1461		0.1467				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3		82.8		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_92		1										0.1813		0.1414				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3		82.8		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_92		1										0.2264		0.1376				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3		82.8		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_93		1										0.1014		0.1593				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível Galp 360 Casa		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_93		1										0.1493		0.1499				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível Galp 360 Casa		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_93		1										0.1852		0.1445				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível Galp 360 Casa		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_93		1										0.2313		0.1406				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível Galp 360 Casa		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_94		1										0.1014		0.1593				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		6% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_94		1										0.1493		0.1499				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		6% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_94		1										0.1852		0.1445				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		6% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_94		1										0.2313		0.1406				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		6% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_95		1										0.0992		0.1559				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_95		1										0.1461		0.1467				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_95		1										0.1813		0.1414				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_95		1										0.2264		0.1376				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_96		1										0.0992		0.1559				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp A360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_96		1										0.1461		0.1467				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp A360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_96		1										0.1813		0.1414				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp A360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_96		1										0.2264		0.1376				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp A360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_97		1										0.0992		0.1559				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível  +2 serviços		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_97		1										0.1461		0.1467				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível  +2 serviços		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_97		1										0.1813		0.1414				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível  +2 serviços		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_97		1										0.2264		0.1376				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível  +2 serviços		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_98		1										0.0992		0.1559				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível  +2 serviços		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_98		1										0.1461		0.1467				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível  +2 serviços		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_98		1										0.1813		0.1414				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível  +2 serviços		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_98		1										0.2264		0.1376				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível  +2 serviços		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_99		1										0.0971		0.1526				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível (DD) +2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% no Gás Natural desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_99		1										0.1429		0.1436				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível (DD) +2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% no Gás Natural desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_99		1										0.1774		0.1383				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível (DD) +2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% no Gás Natural desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_99		1										0.2215		0.1346				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível (DD) +2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% no Gás Natural desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_100		1										0.0971		0.1526				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível (DD) +2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		10% no Gás Natural desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_100		1										0.1429		0.1436				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível (DD) +2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		10% no Gás Natural desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_100		1										0.1774		0.1383				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível (DD) +2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		10% no Gás Natural desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_100		1										0.2215		0.1346				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível (DD) +2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		10% no Gás Natural desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_101		1										0.1036		0.1627				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível 		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_101		1										0.1524		0.1531				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível 		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_101		1										0.1892		0.1476				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível 		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_101		1										0.2363		0.1436				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível 		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_102		1										0.1036		0.1627				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível 		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		4% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_102		1										0.1524		0.1531				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível 		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		4% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_102		1										0.1892		0.1476				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível 		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		4% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_102		1										0.2363		0.1436				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível 		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		4% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_103		1										0.1014		0.1593				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_103		1										0.1493		0.1499				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_103		1										0.1852		0.1445				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_103		1										0.2313		0.1406				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Gás		GALP		1.15		1				GALP_104		1										0.1014		0.1593				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		6% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		2.3		2				GALP_104		1										0.1493		0.1499				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		6% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		3.45		3				GALP_104		1										0.1852		0.1445				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		6% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GALP		4.6		4				GALP_104		1										0.2313		0.1406				Casa & Estrada Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		6% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_105		1		0.1232		0.1385										0.13085		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_105		1		0.1477		0.1385										0.1431		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_105		1		0.1434		0.1385										0.14095		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_105		1		0.179		0.1385										0.15875		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_105		1		0.217		0.1385										0.17775		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_105		1		0.2853		0.1385										0.2119		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_105		1		0.3927		0.1385										0.2656		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_105		1		0.5105		0.1385										0.3245		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_105		1		0.6199		0.1385										0.3792		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_105		1		0.7388		0.1385										0.43865		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_105		2		0.1232		0.1678		0.0829								0.1246333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_105		2		0.1477		0.1678		0.0829								0.1328		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_105		2		0.1434		0.1678		0.0829								0.1313666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_105		2		0.179		0.1678		0.0829								0.1432333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_105		2		0.217		0.1678		0.0829								0.1559		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_105		2		0.2853		0.1678		0.0829								0.1786666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_105		2		0.3927		0.1678		0.0829								0.2144666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_105		2		0.5105		0.1678		0.0829								0.2537333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_105		2		0.6199		0.1678		0.0829								0.2902		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_105		2		0.7388		0.1678		0.0829								0.3298333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_106		1		0.1205		0.1355										0.128		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_106		1		0.1445		0.1355										0.14		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_106		1		0.1403		0.1355										0.1379		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_106		1		0.1751		0.1355										0.1553		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_106		1		0.2123		0.1355										0.1739		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_106		1		0.2791		0.1355										0.2073		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_106		1		0.3842		0.1355										0.25985		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_106		1		0.4994		0.1355										0.31745		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_106		1		0.6064		0.1355										0.37095		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_106		1		0.7227		0.1355										0.4291		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_106		2		0.1205		0.1642		0.0811								0.1219333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_106		2		0.1445		0.1642		0.0811								0.1299333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_106		2		0.1403		0.1642		0.0811								0.1285333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_106		2		0.1751		0.1642		0.0811								0.1401333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_106		2		0.2123		0.1642		0.0811								0.1525333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_106		2		0.2791		0.1642		0.0811								0.1748		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_106		2		0.3842		0.1642		0.0811								0.2098333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_106		2		0.4994		0.1642		0.0811								0.2482333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_106		2		0.6064		0.1642		0.0811								0.2839		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_106		2		0.7227		0.1642		0.0811								0.3226666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_107		1		0.1232		0.1385										0.13085		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_107		1		0.1477		0.1385										0.1431		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_107		1		0.1434		0.1385										0.14095		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_107		1		0.179		0.1385										0.15875		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_107		1		0.217		0.1385										0.17775		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_107		1		0.2853		0.1385										0.2119		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_107		1		0.3927		0.1385										0.2656		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_107		1		0.5105		0.1385										0.3245		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_107		1		0.6199		0.1385										0.3792		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_107		1		0.7388		0.1385										0.43865		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_107		2		0.1232		0.1678		0.0829								0.1246333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_107		2		0.1477		0.1678		0.0829								0.1328		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_107		2		0.1434		0.1678		0.0829								0.1313666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_107		2		0.179		0.1678		0.0829								0.1432333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_107		2		0.217		0.1678		0.0829								0.1559		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_107		2		0.2853		0.1678		0.0829								0.1786666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_107		2		0.3927		0.1678		0.0829								0.2144666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_107		2		0.5105		0.1678		0.0829								0.2537333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_107		2		0.6199		0.1678		0.0829								0.2902		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_107		2		0.7388		0.1678		0.0829								0.3298333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_108		1		0.1205		0.1355										0.128		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp Assistência Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_108		1		0.1445		0.1355										0.14		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp Assistência Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_108		1		0.1403		0.1355										0.1379		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp Assistência Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_108		1		0.1751		0.1355										0.1553		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp Assistência Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_108		1		0.2123		0.1355										0.1739		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp Assistência Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_108		1		0.2791		0.1355										0.2073		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp Assistência Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_108		1		0.3842		0.1355										0.25985		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp Assistência Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_108		1		0.4994		0.1355										0.31745		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp Assistência Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_108		1		0.6064		0.1355										0.37095		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp Assistência Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_108		1		0.7227		0.1355										0.4291		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp Assistência Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_108		2		0.1205		0.1642		0.0811								0.1219333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp Assistência Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_108		2		0.1445		0.1642		0.0811								0.1299333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp Assistência Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_108		2		0.1403		0.1642		0.0811								0.1285333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp Assistência Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_108		2		0.1751		0.1642		0.0811								0.1401333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp Assistência Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_108		2		0.2123		0.1642		0.0811								0.1525333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp Assistência Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_108		2		0.2791		0.1642		0.0811								0.1748		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp Assistência Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_108		2		0.3842		0.1642		0.0811								0.2098333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp Assistência Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_108		2		0.4994		0.1642		0.0811								0.2482333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp Assistência Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_108		2		0.6064		0.1642		0.0811								0.2839		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp Assistência Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_108		2		0.7227		0.1642		0.0811								0.3226666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp Assistência Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_109		1		0.1205		0.1355										0.128		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_109		1		0.1445		0.1355										0.14		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_109		1		0.1403		0.1355										0.1379		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_109		1		0.1751		0.1355										0.1553		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_109		1		0.2123		0.1355										0.1739		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_109		1		0.2791		0.1355										0.2073		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_109		1		0.3842		0.1355										0.25985		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_109		1		0.4994		0.1355										0.31745		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_109		1		0.6064		0.1355										0.37095		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_109		1		0.7227		0.1355										0.4291		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_109		2		0.1205		0.1642		0.0811								0.1219333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_109		2		0.1445		0.1642		0.0811								0.1299333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_109		2		0.1403		0.1642		0.0811								0.1285333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_109		2		0.1751		0.1642		0.0811								0.1401333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_109		2		0.2123		0.1642		0.0811								0.1525333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_109		2		0.2791		0.1642		0.0811								0.1748		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_109		2		0.3842		0.1642		0.0811								0.2098333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_109		2		0.4994		0.1642		0.0811								0.2482333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_109		2		0.6064		0.1642		0.0811								0.2839		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_109		2		0.7227		0.1642		0.0811								0.3226666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_110		1		0.1178		0.1325										0.12515		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_110		1		0.1413		0.1325										0.1369		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_110		1		0.1372		0.1325										0.13485		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_110		1		0.1713		0.1325										0.1519		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_110		1		0.2076		0.1325										0.17005		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_110		1		0.2729		0.1325										0.2027		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_110		1		0.3757		0.1325										0.2541		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_110		1		0.4883		0.1325										0.3104		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_110		1		0.5929		0.1325										0.3627		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_110		1		0.7066		0.1325										0.41955		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_110		2		0.1178		0.1606		0.0793								0.1192333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_110		2		0.1413		0.1606		0.0793								0.1270666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_110		2		0.1372		0.1606		0.0793								0.1257		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_110		2		0.1713		0.1606		0.0793								0.1370666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_110		2		0.2076		0.1606		0.0793								0.1491666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_110		2		0.2729		0.1606		0.0793								0.1709333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_110		2		0.3757		0.1606		0.0793								0.2052		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_110		2		0.4883		0.1606		0.0793								0.2427333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_110		2		0.5929		0.1606		0.0793								0.2776		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_110		2		0.7066		0.1606		0.0793								0.3155		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_111		1		0.1259		0.1415										0.1337		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_111		1		0.151		0.1415										0.14625		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_111		1		0.1466		0.1415										0.14405		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_111		1		0.1829		0.1415										0.1622		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_111		1		0.2218		0.1415										0.18165		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_111		1		0.2915		0.1415										0.2165		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_111		1		0.4013		0.1415										0.2714		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_111		1		0.5216		0.1415										0.33155		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_111		1		0.6334		0.1415										0.38745		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_111		1		0.7548		0.1415										0.44815		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_111		2		0.1259		0.1715		0.0847								0.1273666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_111		2		0.151		0.1715		0.0847								0.1357333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_111		2		0.1466		0.1715		0.0847								0.1342666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_111		2		0.1829		0.1715		0.0847								0.1463666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_111		2		0.2218		0.1715		0.0847								0.1593333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_111		2		0.2915		0.1715		0.0847								0.1825666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_111		2		0.4013		0.1715		0.0847								0.2191666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_111		2		0.5216		0.1715		0.0847								0.2592666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_111		2		0.6334		0.1715		0.0847								0.2965333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_111		2		0.7548		0.1715		0.0847								0.337		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_112		1		0.1232		0.1385										0.13085		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_112		1		0.1477		0.1385										0.1431		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_112		1		0.1434		0.1385										0.14095		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_112		1		0.179		0.1385										0.15875		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_112		1		0.217		0.1385										0.17775		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_112		1		0.2853		0.1385										0.2119		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_112		1		0.3927		0.1385										0.2656		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_112		1		0.5105		0.1385										0.3245		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_112		1		0.6199		0.1385										0.3792		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_112		1		0.7388		0.1385										0.43865		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_112		2		0.1232		0.1678		0.0829								0.1246333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_112		2		0.1477		0.1678		0.0829								0.1328		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_112		2		0.1434		0.1678		0.0829								0.1313666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_112		2		0.179		0.1678		0.0829								0.1432333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_112		2		0.217		0.1678		0.0829								0.1559		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_112		2		0.2853		0.1678		0.0829								0.1786666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_112		2		0.3927		0.1678		0.0829								0.2144666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_112		2		0.5105		0.1678		0.0829								0.2537333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_112		2		0.6199		0.1678		0.0829								0.2902		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_112		2		0.7388		0.1678		0.0829								0.3298333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_113		1		0.1259		0.1415										0.1337		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_113		1		0.151		0.1415										0.14625		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_113		1		0.1466		0.1415										0.14405		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_113		1		0.1829		0.1415										0.1622		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_113		1		0.2218		0.1415										0.18165		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_113		1		0.2915		0.1415										0.2165		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_113		1		0.4013		0.1415										0.2714		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_113		1		0.5216		0.1415										0.33155		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_113		1		0.6334		0.1415										0.38745		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_113		1		0.7548		0.1415										0.44815		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_113		2		0.1259		0.1715		0.0847								0.1273666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_113		2		0.151		0.1715		0.0847								0.1357333333		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_113		2		0.1466		0.1715		0.0847								0.1342666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_113		2		0.1829		0.1715		0.0847								0.1463666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_113		2		0.2218		0.1715		0.0847								0.1593333333		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_113		2		0.2915		0.1715		0.0847								0.1825666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_113		2		0.4013		0.1715		0.0847								0.2191666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_113		2		0.5216		0.1715		0.0847								0.2592666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_113		2		0.6334		0.1715		0.0847								0.2965333333		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_113		2		0.7548		0.1715		0.0847								0.337		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_114		1		0.1259		0.1415										0.1337		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_114		1		0.151		0.1415										0.14625		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_114		1		0.1466		0.1415										0.14405		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_114		1		0.1829		0.1415										0.1622		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_114		1		0.2218		0.1415										0.18165		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_114		1		0.2915		0.1415										0.2165		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_114		1		0.4013		0.1415										0.2714		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_114		1		0.5216		0.1415										0.33155		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_114		1		0.6334		0.1415										0.38745		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_114		1		0.7548		0.1415										0.44815		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_114		2		0.1259		0.1715		0.0847								0.1273666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_114		2		0.151		0.1715		0.0847								0.1357333333		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_114		2		0.1466		0.1715		0.0847								0.1342666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_114		2		0.1829		0.1715		0.0847								0.1463666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_114		2		0.2218		0.1715		0.0847								0.1593333333		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_114		2		0.2915		0.1715		0.0847								0.1825666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_114		2		0.4013		0.1715		0.0847								0.2191666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_114		2		0.5216		0.1715		0.0847								0.2592666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_114		2		0.6334		0.1715		0.0847								0.2965333333		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_114		2		0.7548		0.1715		0.0847								0.337		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_115		1		0.1232		0.1385										0.13085		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_115		1		0.1477		0.1385										0.1431		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_115		1		0.1434		0.1385										0.14095		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_115		1		0.179		0.1385										0.15875		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_115		1		0.217		0.1385										0.17775		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_115		1		0.2853		0.1385										0.2119		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_115		1		0.3927		0.1385										0.2656		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_115		1		0.5105		0.1385										0.3245		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_115		1		0.6199		0.1385										0.3792		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_115		1		0.7388		0.1385										0.43865		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_115		2		0.1232		0.1678		0.0829								0.1246333333		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_115		2		0.1477		0.1678		0.0829								0.1328		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_115		2		0.1434		0.1678		0.0829								0.1313666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_115		2		0.179		0.1678		0.0829								0.1432333333		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_115		2		0.217		0.1678		0.0829								0.1559		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_115		2		0.2853		0.1678		0.0829								0.1786666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_115		2		0.3927		0.1678		0.0829								0.2144666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_115		2		0.5105		0.1678		0.0829								0.2537333333		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_115		2		0.6199		0.1678		0.0829								0.2902		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_115		2		0.7388		0.1678		0.0829								0.3298333333		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_116		1		0.1232		0.1385										0.13085		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_116		1		0.1477		0.1385										0.1431		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_116		1		0.1434		0.1385										0.14095		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_116		1		0.179		0.1385										0.15875		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_116		1		0.217		0.1385										0.17775		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_116		1		0.2853		0.1385										0.2119		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_116		1		0.3927		0.1385										0.2656		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_116		1		0.5105		0.1385										0.3245		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_116		1		0.6199		0.1385										0.3792		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_116		1		0.7388		0.1385										0.43865		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_116		2		0.1232		0.1678		0.0829								0.1246333333		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_116		2		0.1477		0.1678		0.0829								0.1328		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_116		2		0.1434		0.1678		0.0829								0.1313666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_116		2		0.179		0.1678		0.0829								0.1432333333		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_116		2		0.217		0.1678		0.0829								0.1559		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_116		2		0.2853		0.1678		0.0829								0.1786666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_116		2		0.3927		0.1678		0.0829								0.2144666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_116		2		0.5105		0.1678		0.0829								0.2537333333		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_116		2		0.6199		0.1678		0.0829								0.2902		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_116		2		0.7388		0.1678		0.0829								0.3298333333		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_117		1		0.1259		0.1415										0.1337		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_117		1		0.151		0.1415										0.14625		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_117		1		0.1466		0.1415										0.14405		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_117		1		0.1829		0.1415										0.1622		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_117		1		0.2218		0.1415										0.18165		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_117		1		0.2915		0.1415										0.2165		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_117		1		0.4013		0.1415										0.2714		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_117		1		0.5216		0.1415										0.33155		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_117		1		0.6334		0.1415										0.38745		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_117		1		0.7548		0.1415										0.44815		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_117		2		0.1259		0.1715		0.0847								0.1273666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_117		2		0.151		0.1715		0.0847								0.1357333333		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_117		2		0.1466		0.1715		0.0847								0.1342666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_117		2		0.1829		0.1715		0.0847								0.1463666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_117		2		0.2218		0.1715		0.0847								0.1593333333		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_117		2		0.2915		0.1715		0.0847								0.1825666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_117		2		0.4013		0.1715		0.0847								0.2191666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_117		2		0.5216		0.1715		0.0847								0.2592666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_117		2		0.6334		0.1715		0.0847								0.2965333333		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_117		2		0.7548		0.1715		0.0847								0.337		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_118		1		0.1259		0.1415										0.1337		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_118		1		0.151		0.1415										0.14625		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_118		1		0.1466		0.1415										0.14405		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_118		1		0.1829		0.1415										0.1622		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_118		1		0.2218		0.1415										0.18165		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_118		1		0.2915		0.1415										0.2165		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_118		1		0.4013		0.1415										0.2714		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_118		1		0.5216		0.1415										0.33155		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_118		1		0.6334		0.1415										0.38745		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_118		1		0.7548		0.1415										0.44815		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_118		2		0.1259		0.1715		0.0847								0.1273666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_118		2		0.151		0.1715		0.0847								0.1357333333		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_118		2		0.1466		0.1715		0.0847								0.1342666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_118		2		0.1829		0.1715		0.0847								0.1463666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_118		2		0.2218		0.1715		0.0847								0.1593333333		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_118		2		0.2915		0.1715		0.0847								0.1825666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_118		2		0.4013		0.1715		0.0847								0.2191666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_118		2		0.5216		0.1715		0.0847								0.2592666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_118		2		0.6334		0.1715		0.0847								0.2965333333		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_118		2		0.7548		0.1715		0.0847								0.337		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_119		1		0.1232		0.1385										0.13085		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_119		1		0.1477		0.1385										0.1431		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_119		1		0.1434		0.1385										0.14095		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_119		1		0.179		0.1385										0.15875		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_119		1		0.217		0.1385										0.17775		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_119		1		0.2853		0.1385										0.2119		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_119		1		0.3927		0.1385										0.2656		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_119		1		0.5105		0.1385										0.3245		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_119		1		0.6199		0.1385										0.3792		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_119		1		0.7388		0.1385										0.43865		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_119		2		0.1232		0.1678		0.0829								0.1246333333		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_119		2		0.1477		0.1678		0.0829								0.1328		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_119		2		0.1434		0.1678		0.0829								0.1313666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_119		2		0.179		0.1678		0.0829								0.1432333333		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_119		2		0.217		0.1678		0.0829								0.1559		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_119		2		0.2853		0.1678		0.0829								0.1786666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_119		2		0.3927		0.1678		0.0829								0.2144666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_119		2		0.5105		0.1678		0.0829								0.2537333333		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_119		2		0.6199		0.1678		0.0829								0.2902		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_119		2		0.7388		0.1678		0.0829								0.3298333333		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_120		1		0.1232		0.1385										0.13085		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_120		1		0.1477		0.1385										0.1431		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_120		1		0.1434		0.1385										0.14095		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_120		1		0.179		0.1385										0.15875		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_120		1		0.217		0.1385										0.17775		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_120		1		0.2853		0.1385										0.2119		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_120		1		0.3927		0.1385										0.2656		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_120		1		0.5105		0.1385										0.3245		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_120		1		0.6199		0.1385										0.3792		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_120		1		0.7388		0.1385										0.43865		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_120		2		0.1232		0.1678		0.0829								0.1246333333		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_120		2		0.1477		0.1678		0.0829								0.1328		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_120		2		0.1434		0.1678		0.0829								0.1313666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_120		2		0.179		0.1678		0.0829								0.1432333333		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_120		2		0.217		0.1678		0.0829								0.1559		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_120		2		0.2853		0.1678		0.0829								0.1786666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_120		2		0.3927		0.1678		0.0829								0.2144666667		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_120		2		0.5105		0.1678		0.0829								0.2537333333		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_120		2		0.6199		0.1678		0.0829								0.2902		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_120		2		0.7388		0.1678		0.0829								0.3298333333		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_121		1		0.1232		0.1385										0.13085		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_121		1		0.1477		0.1385										0.1431		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_121		1		0.1434		0.1385										0.14095		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_121		1		0.179		0.1385										0.15875		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_121		1		0.217		0.1385										0.17775		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_121		1		0.2853		0.1385										0.2119		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_121		1		0.3927		0.1385										0.2656		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_121		1		0.5105		0.1385										0.3245		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_121		1		0.6199		0.1385										0.3792		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_121		1		0.7388		0.1385										0.43865		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_121		2		0.1232		0.1678		0.0829								0.1246333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_121		2		0.1477		0.1678		0.0829								0.1328		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_121		2		0.1434		0.1678		0.0829								0.1313666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_121		2		0.179		0.1678		0.0829								0.1432333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_121		2		0.217		0.1678		0.0829								0.1559		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_121		2		0.2853		0.1678		0.0829								0.1786666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_121		2		0.3927		0.1678		0.0829								0.2144666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_121		2		0.5105		0.1678		0.0829								0.2537333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_121		2		0.6199		0.1678		0.0829								0.2902		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_121		2		0.7388		0.1678		0.0829								0.3298333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_122		1		0.1232		0.1385										0.13085		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_122		1		0.1477		0.1385										0.1431		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_122		1		0.1434		0.1385										0.14095		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_122		1		0.179		0.1385										0.15875		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_122		1		0.217		0.1385										0.17775		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_122		1		0.2853		0.1385										0.2119		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_122		1		0.3927		0.1385										0.2656		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_122		1		0.5105		0.1385										0.3245		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_122		1		0.6199		0.1385										0.3792		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_122		1		0.7388		0.1385										0.43865		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_122		2		0.1232		0.1678		0.0829								0.1246333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_122		2		0.1477		0.1678		0.0829								0.1328		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_122		2		0.1434		0.1678		0.0829								0.1313666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_122		2		0.179		0.1678		0.0829								0.1432333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_122		2		0.217		0.1678		0.0829								0.1559		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_122		2		0.2853		0.1678		0.0829								0.1786666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_122		2		0.3927		0.1678		0.0829								0.2144666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_122		2		0.5105		0.1678		0.0829								0.2537333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_122		2		0.6199		0.1678		0.0829								0.2902		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_122		2		0.7388		0.1678		0.0829								0.3298333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_123		1		0.1205		0.1355										0.128		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) +2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_123		1		0.1445		0.1355										0.14		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) +2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_123		1		0.1403		0.1355										0.1379		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) +2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_123		1		0.1751		0.1355										0.1553		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) +2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_123		1		0.2123		0.1355										0.1739		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) +2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_123		1		0.2791		0.1355										0.2073		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) +2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_123		1		0.3842		0.1355										0.25985		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) +2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_123		1		0.4994		0.1355										0.31745		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) +2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_123		1		0.6064		0.1355										0.37095		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) +2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_123		1		0.7227		0.1355										0.4291		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) +2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_123		2		0.1205		0.1642		0.0811								0.1219333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) +2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_123		2		0.1445		0.1642		0.0811								0.1299333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) +2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_123		2		0.1403		0.1642		0.0811								0.1285333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) +2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_123		2		0.1751		0.1642		0.0811								0.1401333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) +2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_123		2		0.2123		0.1642		0.0811								0.1525333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) +2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_123		2		0.2791		0.1642		0.0811								0.1748		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) +2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_123		2		0.3842		0.1642		0.0811								0.2098333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) +2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_123		2		0.4994		0.1642		0.0811								0.2482333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) +2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_123		2		0.6064		0.1642		0.0811								0.2839		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) +2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_123		2		0.7227		0.1642		0.0811								0.3226666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) +2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_124		1		0.1205		0.1355										0.128		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) + 2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_124		1		0.1445		0.1355										0.14		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) + 2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_124		1		0.1403		0.1355										0.1379		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) + 2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_124		1		0.1751		0.1355										0.1553		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) + 2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_124		1		0.2123		0.1355										0.1739		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) + 2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_124		1		0.2791		0.1355										0.2073		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) + 2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_124		1		0.3842		0.1355										0.25985		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) + 2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_124		1		0.4994		0.1355										0.31745		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) + 2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_124		1		0.6064		0.1355										0.37095		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) + 2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_124		1		0.7227		0.1355										0.4291		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) + 2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_124		2		0.1205		0.1642		0.0811								0.1219333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) + 2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_124		2		0.1445		0.1642		0.0811								0.1299333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) + 2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_124		2		0.1403		0.1642		0.0811								0.1285333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) + 2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_124		2		0.1751		0.1642		0.0811								0.1401333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) + 2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_124		2		0.2123		0.1642		0.0811								0.1525333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) + 2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_124		2		0.2791		0.1642		0.0811								0.1748		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) + 2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_124		2		0.3842		0.1642		0.0811								0.2098333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) + 2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_124		2		0.4994		0.1642		0.0811								0.2482333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) + 2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_124		2		0.6064		0.1642		0.0811								0.2839		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) + 2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_124		2		0.7227		0.1642		0.0811								0.3226666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) + 2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_125		1		0.1285		0.1445										0.1365		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_125		1		0.1542		0.1445										0.14935		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_125		1		0.1497		0.1445										0.1471		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_125		1		0.1868		0.1445										0.16565		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_125		1		0.2265		0.1445										0.1855		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_125		1		0.2977		0.1445										0.2211		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_125		1		0.4098		0.1445										0.27715		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_125		1		0.5327		0.1445										0.3386		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_125		1		0.6469		0.1445										0.3957		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_125		1		0.7709		0.1445										0.4577		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_125		2		0.1285		0.1752		0.0865								0.1300666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_125		2		0.1542		0.1752		0.0865								0.1386333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_125		2		0.1497		0.1752		0.0865								0.1371333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_125		2		0.1868		0.1752		0.0865								0.1495		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_125		2		0.2265		0.1752		0.0865								0.1627333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_125		2		0.2977		0.1752		0.0865								0.1864666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_125		2		0.4098		0.1752		0.0865								0.2238333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_125		2		0.5327		0.1752		0.0865								0.2648		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_125		2		0.6469		0.1752		0.0865								0.3028666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_125		2		0.7709		0.1752		0.0865								0.3442		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_126		1		0.1285		0.1445										0.1365		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_126		1		0.1542		0.1445										0.14935		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_126		1		0.1497		0.1445										0.1471		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_126		1		0.1868		0.1445										0.16565		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_126		1		0.2265		0.1445										0.1855		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_126		1		0.2977		0.1445										0.2211		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_126		1		0.4098		0.1445										0.27715		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_126		1		0.5327		0.1445										0.3386		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_126		1		0.6469		0.1445										0.3957		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_126		1		0.7709		0.1445										0.4577		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_126		2		0.1285		0.1752		0.0865								0.1300666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_126		2		0.1542		0.1752		0.0865								0.1386333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_126		2		0.1497		0.1752		0.0865								0.1371333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_126		2		0.1868		0.1752		0.0865								0.1495		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_126		2		0.2265		0.1752		0.0865								0.1627333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_126		2		0.2977		0.1752		0.0865								0.1864666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_126		2		0.4098		0.1752		0.0865								0.2238333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_126		2		0.5327		0.1752		0.0865								0.2648		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_126		2		0.6469		0.1752		0.0865								0.3028666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_126		2		0.7709		0.1752		0.0865								0.3442		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_127		1		0.1259		0.1415										0.1337		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_127		1		0.151		0.1415										0.14625		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_127		1		0.1466		0.1415										0.14405		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_127		1		0.1829		0.1415										0.1622		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_127		1		0.2218		0.1415										0.18165		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_127		1		0.2915		0.1415										0.2165		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_127		1		0.4013		0.1415										0.2714		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_127		1		0.5216		0.1415										0.33155		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_127		1		0.6334		0.1415										0.38745		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_127		1		0.7548		0.1415										0.44815		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_127		2		0.1259		0.1715		0.0847								0.1273666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_127		2		0.151		0.1715		0.0847								0.1357333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_127		2		0.1466		0.1715		0.0847								0.1342666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_127		2		0.1829		0.1715		0.0847								0.1463666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_127		2		0.2218		0.1715		0.0847								0.1593333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_127		2		0.2915		0.1715		0.0847								0.1825666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_127		2		0.4013		0.1715		0.0847								0.2191666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_127		2		0.5216		0.1715		0.0847								0.2592666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_127		2		0.6334		0.1715		0.0847								0.2965333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_127		2		0.7548		0.1715		0.0847								0.337		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15		1				GALP_128		1		0.1259		0.1415										0.1337		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3		2				GALP_128		1		0.151		0.1415										0.14625		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45		3				GALP_128		1		0.1466		0.1415										0.14405		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6		4				GALP_128		1		0.1829		0.1415										0.1622		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_128		1		0.2218		0.1415										0.18165		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_128		1		0.2915		0.1415										0.2165		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_128		1		0.4013		0.1415										0.2714		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_128		1		0.5216		0.1415										0.33155		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_128		1		0.6334		0.1415										0.38745		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_128		1		0.7548		0.1415										0.44815		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_128		2		0.1259		0.1715		0.0847								0.1273666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_128		2		0.151		0.1715		0.0847								0.1357333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_128		2		0.1466		0.1715		0.0847								0.1342666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_128		2		0.1829		0.1715		0.0847								0.1463666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_128		2		0.2218		0.1715		0.0847								0.1593333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_128		2		0.2915		0.1715		0.0847								0.1825666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_128		2		0.4013		0.1715		0.0847								0.2191666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_128		2		0.5216		0.1715		0.0847								0.2592666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_128		2		0.6334		0.1715		0.0847								0.2965333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_128		2		0.7548		0.1715		0.0847								0.337		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_129		1		0.1232		0.1385						0.0992		0.1559		0.13085		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_129		1		0.1477		0.1385						0.1461		0.1467		0.1431		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_129		1		0.1434		0.1385						0.1813		0.1414		0.14095		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_129		1		0.179		0.1385						0.2264		0.1376		0.15875		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_129		1		0.217		0.1385										0.17775		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_129		1		0.2853		0.1385										0.2119		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_129		1		0.3927		0.1385										0.2656		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_129		1		0.5105		0.1385										0.3245		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_129		1		0.6199		0.1385										0.3792		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_129		1		0.7388		0.1385										0.43865		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_129		2		0.1232		0.1678		0.0829								0.1246333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_129		2		0.1477		0.1678		0.0829								0.1328		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_129		2		0.1434		0.1678		0.0829								0.1313666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_129		2		0.179		0.1678		0.0829								0.1432333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_129		2		0.217		0.1678		0.0829								0.1559		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_129		2		0.2853		0.1678		0.0829								0.1786666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_129		2		0.3927		0.1678		0.0829								0.2144666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_129		2		0.5105		0.1678		0.0829								0.2537333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_129		2		0.6199		0.1678		0.0829								0.2902		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_129		2		0.7388		0.1678		0.0829								0.3298333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_130		1		0.1232		0.1385						0.0992		0.1559		0.13085		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_130		1		0.1477		0.1385						0.1461		0.1467		0.1431		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_130		1		0.1434		0.1385						0.1813		0.1414		0.14095		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_130		1		0.179		0.1385						0.2264		0.1376		0.15875		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_130		1		0.217		0.1385										0.17775		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_130		1		0.2853		0.1385										0.2119		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_130		1		0.3927		0.1385										0.2656		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_130		1		0.5105		0.1385										0.3245		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_130		1		0.6199		0.1385										0.3792		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_130		1		0.7388		0.1385										0.43865		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_130		2		0.1232		0.1678		0.0829								0.1246333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_130		2		0.1477		0.1678		0.0829								0.1328		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_130		2		0.1434		0.1678		0.0829								0.1313666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_130		2		0.179		0.1678		0.0829								0.1432333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_130		2		0.217		0.1678		0.0829								0.1559		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_130		2		0.2853		0.1678		0.0829								0.1786666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_130		2		0.3927		0.1678		0.0829								0.2144666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_130		2		0.5105		0.1678		0.0829								0.2537333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_130		2		0.6199		0.1678		0.0829								0.2902		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_130		2		0.7388		0.1678		0.0829								0.3298333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_131		1		0.1205		0.1355						0.0971		0.1526		0.128		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_131		1		0.1445		0.1355						0.1429		0.1436		0.14		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_131		1		0.1403		0.1355						0.1774		0.1383		0.1379		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_131		1		0.1751		0.1355						0.2215		0.1346		0.1553		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_131		1		0.2123		0.1355										0.1739		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_131		1		0.2791		0.1355										0.2073		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_131		1		0.3842		0.1355										0.25985		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_131		1		0.4994		0.1355										0.31745		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_131		1		0.6064		0.1355										0.37095		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_131		1		0.7227		0.1355										0.4291		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_131		2		0.1205		0.1642		0.0811								0.1219333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_131		2		0.1445		0.1642		0.0811								0.1299333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_131		2		0.1403		0.1642		0.0811								0.1285333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_131		2		0.1751		0.1642		0.0811								0.1401333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_131		2		0.2123		0.1642		0.0811								0.1525333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_131		2		0.2791		0.1642		0.0811								0.1748		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_131		2		0.3842		0.1642		0.0811								0.2098333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_131		2		0.4994		0.1642		0.0811								0.2482333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_131		2		0.6064		0.1642		0.0811								0.2839		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_131		2		0.7227		0.1642		0.0811								0.3226666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_132		1		0.1205		0.1355						0.0971		0.1526		0.128		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_132		1		0.1445		0.1355						0.1429		0.1436		0.14		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_132		1		0.1403		0.1355						0.1774		0.1383		0.1379		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_132		1		0.1751		0.1355						0.2215		0.1346		0.1553		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_132		1		0.2123		0.1355										0.1739		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_132		1		0.2791		0.1355										0.2073		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_132		1		0.3842		0.1355										0.25985		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_132		1		0.4994		0.1355										0.31745		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_132		1		0.6064		0.1355										0.37095		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_132		1		0.7227		0.1355										0.4291		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_132		2		0.1205		0.1642		0.0811								0.1219333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_132		2		0.1445		0.1642		0.0811								0.1299333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_132		2		0.1403		0.1642		0.0811								0.1285333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_132		2		0.1751		0.1642		0.0811								0.1401333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_132		2		0.2123		0.1642		0.0811								0.1525333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_132		2		0.2791		0.1642		0.0811								0.1748		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_132		2		0.3842		0.1642		0.0811								0.2098333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_132		2		0.4994		0.1642		0.0811								0.2482333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_132		2		0.6064		0.1642		0.0811								0.2839		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_132		2		0.7227		0.1642		0.0811								0.3226666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_133		1		0.1232		0.1385						0.0992		0.1559		0.13085		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_133		1		0.1477		0.1385						0.1461		0.1467		0.1431		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_133		1		0.1434		0.1385						0.1813		0.1414		0.14095		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_133		1		0.179		0.1385						0.2264		0.1376		0.15875		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_133		1		0.217		0.1385										0.17775		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_133		1		0.2853		0.1385										0.2119		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_133		1		0.3927		0.1385										0.2656		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_133		1		0.5105		0.1385										0.3245		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_133		1		0.6199		0.1385										0.3792		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_133		1		0.7388		0.1385										0.43865		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_133		2		0.1232		0.1678		0.0829								0.1246333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_133		2		0.1477		0.1678		0.0829								0.1328		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_133		2		0.1434		0.1678		0.0829								0.1313666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_133		2		0.179		0.1678		0.0829								0.1432333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_133		2		0.217		0.1678		0.0829								0.1559		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_133		2		0.2853		0.1678		0.0829								0.1786666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_133		2		0.3927		0.1678		0.0829								0.2144666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_133		2		0.5105		0.1678		0.0829								0.2537333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_133		2		0.6199		0.1678		0.0829								0.2902		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_133		2		0.7388		0.1678		0.0829								0.3298333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_134		1		0.1232		0.1385						0.0992		0.1559		0.13085		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_134		1		0.1477		0.1385						0.1461		0.1467		0.1431		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_134		1		0.1434		0.1385						0.1813		0.1414		0.14095		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_134		1		0.179		0.1385						0.2264		0.1376		0.15875		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_134		1		0.217		0.1385										0.17775		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_134		1		0.2853		0.1385										0.2119		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_134		1		0.3927		0.1385										0.2656		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_134		1		0.5105		0.1385										0.3245		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_134		1		0.6199		0.1385										0.3792		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_134		1		0.7388		0.1385										0.43865		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_134		2		0.1232		0.1678		0.0829								0.1246333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_134		2		0.1477		0.1678		0.0829								0.1328		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_134		2		0.1434		0.1678		0.0829								0.1313666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_134		2		0.179		0.1678		0.0829								0.1432333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_134		2		0.217		0.1678		0.0829								0.1559		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_134		2		0.2853		0.1678		0.0829								0.1786666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_134		2		0.3927		0.1678		0.0829								0.2144666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_134		2		0.5105		0.1678		0.0829								0.2537333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_134		2		0.6199		0.1678		0.0829								0.2902		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_134		2		0.7388		0.1678		0.0829								0.3298333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_135		1		0.1205		0.1355						0.0971		0.1526		0.128		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_135		1		0.1445		0.1355						0.1429		0.1436		0.14		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_135		1		0.1403		0.1355						0.1774		0.1383		0.1379		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_135		1		0.1751		0.1355						0.2215		0.1346		0.1553		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_135		1		0.2123		0.1355										0.1739		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_135		1		0.2791		0.1355										0.2073		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_135		1		0.3842		0.1355										0.25985		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_135		1		0.4994		0.1355										0.31745		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_135		1		0.6064		0.1355										0.37095		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_135		1		0.7227		0.1355										0.4291		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_135		2		0.1205		0.1642		0.0811								0.1219333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_135		2		0.1445		0.1642		0.0811								0.1299333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_135		2		0.1403		0.1642		0.0811								0.1285333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_135		2		0.1751		0.1642		0.0811								0.1401333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_135		2		0.2123		0.1642		0.0811								0.1525333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_135		2		0.2791		0.1642		0.0811								0.1748		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_135		2		0.3842		0.1642		0.0811								0.2098333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_135		2		0.4994		0.1642		0.0811								0.2482333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_135		2		0.6064		0.1642		0.0811								0.2839		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_135		2		0.7227		0.1642		0.0811								0.3226666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_136		1		0.1205		0.1355						0.0971		0.1526		0.128		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_136		1		0.1445		0.1355						0.1429		0.1436		0.14		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_136		1		0.1403		0.1355						0.1774		0.1383		0.1379		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_136		1		0.1751		0.1355						0.2215		0.1346		0.1553		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_136		1		0.2123		0.1355										0.1739		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_136		1		0.2791		0.1355										0.2073		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_136		1		0.3842		0.1355										0.25985		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_136		1		0.4994		0.1355										0.31745		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_136		1		0.6064		0.1355										0.37095		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_136		1		0.7227		0.1355										0.4291		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_136		2		0.1205		0.1642		0.0811								0.1219333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_136		2		0.1445		0.1642		0.0811								0.1299333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_136		2		0.1403		0.1642		0.0811								0.1285333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_136		2		0.1751		0.1642		0.0811								0.1401333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_136		2		0.2123		0.1642		0.0811								0.1525333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_136		2		0.2791		0.1642		0.0811								0.1748		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_136		2		0.3842		0.1642		0.0811								0.2098333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_136		2		0.4994		0.1642		0.0811								0.2482333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_136		2		0.6064		0.1642		0.0811								0.2839		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_136		2		0.7227		0.1642		0.0811								0.3226666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_137		1		0.1205		0.1355						0.0971		0.1526		0.128		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_137		1		0.1445		0.1355						0.1429		0.1436		0.14		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_137		1		0.1403		0.1355						0.1774		0.1383		0.1379		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_137		1		0.1751		0.1355						0.2215		0.1346		0.1553		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_137		1		0.2123		0.1355										0.1739		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_137		1		0.2791		0.1355										0.2073		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_137		1		0.3842		0.1355										0.25985		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_137		1		0.4994		0.1355										0.31745		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_137		1		0.6064		0.1355										0.37095		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_137		1		0.7227		0.1355										0.4291		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_137		2		0.1205		0.1642		0.0811								0.1219333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_137		2		0.1445		0.1642		0.0811								0.1299333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_137		2		0.1403		0.1642		0.0811								0.1285333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_137		2		0.1751		0.1642		0.0811								0.1401333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_137		2		0.2123		0.1642		0.0811								0.1525333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_137		2		0.2791		0.1642		0.0811								0.1748		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_137		2		0.3842		0.1642		0.0811								0.2098333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_137		2		0.4994		0.1642		0.0811								0.2482333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_137		2		0.6064		0.1642		0.0811								0.2839		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_137		2		0.7227		0.1642		0.0811								0.3226666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_138		1		0.1205		0.1355						0.0971		0.1526		0.128		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/22		12/31/22		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_138		1		0.1445		0.1355						0.1429		0.1436		0.14		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/22		12/31/22		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_138		1		0.1403		0.1355						0.1774		0.1383		0.1379		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/22		12/31/22		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_138		1		0.1751		0.1355						0.2215		0.1346		0.1553		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/22		12/31/22		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_138		1		0.2123		0.1355										0.1739		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/22		12/31/22		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_138		1		0.2791		0.1355										0.2073		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/22		12/31/22		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_138		1		0.3842		0.1355										0.25985		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/22		12/31/22		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_138		1		0.4994		0.1355										0.31745		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/22		12/31/22		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_138		1		0.6064		0.1355										0.37095		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/22		12/31/22		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_138		1		0.7227		0.1355										0.4291		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/22		12/31/22		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_138		2		0.1205		0.1642		0.0811								0.1219333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/22		12/31/22		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_138		2		0.1445		0.1642		0.0811								0.1299333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/22		12/31/22		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_138		2		0.1403		0.1642		0.0811								0.1285333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/22		12/31/22		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_138		2		0.1751		0.1642		0.0811								0.1401333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/22		12/31/22		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_138		2		0.2123		0.1642		0.0811								0.1525333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/22		12/31/22		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_138		2		0.2791		0.1642		0.0811								0.1748		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/22		12/31/22		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_138		2		0.3842		0.1642		0.0811								0.2098333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/22		12/31/22		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_138		2		0.4994		0.1642		0.0811								0.2482333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/22		12/31/22		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_138		2		0.6064		0.1642		0.0811								0.2839		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/22		12/31/22		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_138		2		0.7227		0.1642		0.0811								0.3226666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/22		12/31/22		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_139		1		0.1178		0.1325						0.0949		0.1492		0.12515		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_139		1		0.1413		0.1325						0.1397		0.1404		0.1369		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_139		1		0.1372		0.1325						0.1734		0.1353		0.13485		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_139		1		0.1713		0.1325						0.2166		0.1316		0.1519		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_139		1		0.2076		0.1325										0.17005		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_139		1		0.2729		0.1325										0.2027		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_139		1		0.3757		0.1325										0.2541		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_139		1		0.4883		0.1325										0.3104		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_139		1		0.5929		0.1325										0.3627		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_139		1		0.7066		0.1325										0.41955		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_139		2		0.1178		0.1606		0.0793								0.1192333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_139		2		0.1413		0.1606		0.0793								0.1270666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_139		2		0.1372		0.1606		0.0793								0.1257		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_139		2		0.1713		0.1606		0.0793								0.1370666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_139		2		0.2076		0.1606		0.0793								0.1491666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_139		2		0.2729		0.1606		0.0793								0.1709333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_139		2		0.3757		0.1606		0.0793								0.2052		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_139		2		0.4883		0.1606		0.0793								0.2427333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_139		2		0.5929		0.1606		0.0793								0.2776		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_139		2		0.7066		0.1606		0.0793								0.3155		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_140		1		0.1178		0.1325						0.0949		0.1492		0.12515		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + 2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_140		1		0.1413		0.1325						0.1397		0.1404		0.1369		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + 2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_140		1		0.1372		0.1325						0.1734		0.1353		0.13485		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + 2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_140		1		0.1713		0.1325						0.2166		0.1316		0.1519		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + 2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_140		1		0.2076		0.1325										0.17005		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + 2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_140		1		0.2729		0.1325										0.2027		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + 2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_140		1		0.3757		0.1325										0.2541		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + 2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_140		1		0.4883		0.1325										0.3104		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + 2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_140		1		0.5929		0.1325										0.3627		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + 2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_140		1		0.7066		0.1325										0.41955		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + 2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_140		2		0.1178		0.1606		0.0793								0.1192333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + 2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_140		2		0.1413		0.1606		0.0793								0.1270666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + 2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_140		2		0.1372		0.1606		0.0793								0.1257		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + 2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_140		2		0.1713		0.1606		0.0793								0.1370666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + 2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_140		2		0.2076		0.1606		0.0793								0.1491666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + 2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_140		2		0.2729		0.1606		0.0793								0.1709333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + 2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_140		2		0.3757		0.1606		0.0793								0.2052		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + 2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_140		2		0.4883		0.1606		0.0793								0.2427333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + 2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_140		2		0.5929		0.1606		0.0793								0.2776		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + 2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_140		2		0.7066		0.1606		0.0793								0.3155		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + 2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_141		1		0.1259		0.1415						0.1014		0.1593		0.1337		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_141		1		0.151		0.1415						0.1493		0.1499		0.14625		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_141		1		0.1466		0.1415						0.1852		0.1445		0.14405		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_141		1		0.1829		0.1415						0.2313		0.1406		0.1622		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_141		1		0.2218		0.1415										0.18165		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_141		1		0.2915		0.1415										0.2165		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_141		1		0.4013		0.1415										0.2714		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_141		1		0.5216		0.1415										0.33155		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_141		1		0.6334		0.1415										0.38745		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_141		1		0.7548		0.1415										0.44815		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_141		2		0.1259		0.1715		0.0847								0.1273666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_141		2		0.151		0.1715		0.0847								0.1357333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_141		2		0.1466		0.1715		0.0847								0.1342666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_141		2		0.1829		0.1715		0.0847								0.1463666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_141		2		0.2218		0.1715		0.0847								0.1593333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_141		2		0.2915		0.1715		0.0847								0.1825666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_141		2		0.4013		0.1715		0.0847								0.2191666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_141		2		0.5216		0.1715		0.0847								0.2592666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_141		2		0.6334		0.1715		0.0847								0.2965333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_141		2		0.7548		0.1715		0.0847								0.337		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_142		1		0.1259		0.1415						0.1014		0.1593		0.1337		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP). .		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_142		1		0.151		0.1415						0.1493		0.1499		0.14625		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP). .		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_142		1		0.1466		0.1415						0.1852		0.1445		0.14405		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP). .		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_142		1		0.1829		0.1415						0.2313		0.1406		0.1622		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP). .		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_142		1		0.2218		0.1415										0.18165		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP). .		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_142		1		0.2915		0.1415										0.2165		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP). .		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_142		1		0.4013		0.1415										0.2714		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP). .		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_142		1		0.5216		0.1415										0.33155		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP). .		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_142		1		0.6334		0.1415										0.38745		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP). .		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_142		1		0.7548		0.1415										0.44815		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP). .		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_142		2		0.1259		0.1715		0.0847								0.1273666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP). .		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_142		2		0.151		0.1715		0.0847								0.1357333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP). .		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_142		2		0.1466		0.1715		0.0847								0.1342666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP). .		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_142		2		0.1829		0.1715		0.0847								0.1463666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP). .		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_142		2		0.2218		0.1715		0.0847								0.1593333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP). .		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_142		2		0.2915		0.1715		0.0847								0.1825666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP). .		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_142		2		0.4013		0.1715		0.0847								0.2191666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP). .		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_142		2		0.5216		0.1715		0.0847								0.2592666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP). .		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_142		2		0.6334		0.1715		0.0847								0.2965333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP). .		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_142		2		0.7548		0.1715		0.0847								0.337		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP). .		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_143		1		0.1232		0.1385						0.0992		0.1559		0.13085		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_143		1		0.1477		0.1385						0.1461		0.1467		0.1431		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_143		1		0.1434		0.1385						0.1813		0.1414		0.14095		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_143		1		0.179		0.1385						0.2264		0.1376		0.15875		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_143		1		0.217		0.1385										0.17775		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_143		1		0.2853		0.1385										0.2119		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_143		1		0.3927		0.1385										0.2656		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_143		1		0.5105		0.1385										0.3245		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_143		1		0.6199		0.1385										0.3792		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_143		1		0.7388		0.1385										0.43865		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_143		2		0.1232		0.1678		0.0829								0.1246333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_143		2		0.1477		0.1678		0.0829								0.1328		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_143		2		0.1434		0.1678		0.0829								0.1313666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_143		2		0.179		0.1678		0.0829								0.1432333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_143		2		0.217		0.1678		0.0829								0.1559		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_143		2		0.2853		0.1678		0.0829								0.1786666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_143		2		0.3927		0.1678		0.0829								0.2144666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_143		2		0.5105		0.1678		0.0829								0.2537333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_143		2		0.6199		0.1678		0.0829								0.2902		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_143		2		0.7388		0.1678		0.0829								0.3298333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_144		1		0.1232		0.1385						0.0992		0.1559		0.13085		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_144		1		0.1477		0.1385						0.1461		0.1467		0.1431		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_144		1		0.1434		0.1385						0.1813		0.1414		0.14095		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_144		1		0.179		0.1385						0.2264		0.1376		0.15875		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_144		1		0.217		0.1385										0.17775		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_144		1		0.2853		0.1385										0.2119		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_144		1		0.3927		0.1385										0.2656		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_144		1		0.5105		0.1385										0.3245		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_144		1		0.6199		0.1385										0.3792		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_144		1		0.7388		0.1385										0.43865		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_144		2		0.1232		0.1678		0.0829								0.1246333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_144		2		0.1477		0.1678		0.0829								0.1328		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_144		2		0.1434		0.1678		0.0829								0.1313666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_144		2		0.179		0.1678		0.0829								0.1432333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_144		2		0.217		0.1678		0.0829								0.1559		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_144		2		0.2853		0.1678		0.0829								0.1786666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_144		2		0.3927		0.1678		0.0829								0.2144666667		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_144		2		0.5105		0.1678		0.0829								0.2537333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_144		2		0.6199		0.1678		0.0829								0.2902		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_144		2		0.7388		0.1678		0.0829								0.3298333333		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_145		2		0.1339		0.1824		0.0676								0.1279666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde + Galp 360 Familia		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_145		2		0.1606		0.1824		0.0676								0.1368666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde + Galp 360 Familia		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_145		2		0.1559		0.1824		0.0676								0.1353		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde + Galp 360 Familia		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_145		2		0.1946		0.1824		0.0676								0.1482		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde + Galp 360 Familia		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_145		2		0.2359		0.1824		0.0676								0.1619666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde + Galp 360 Familia		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_145		2		0.3101		0.1824		0.0676								0.1867		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde + Galp 360 Familia		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_145		2		0.4269		0.1824		0.0676								0.2256333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde + Galp 360 Familia		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_145		2		0.5549		0.1824		0.0676								0.2683		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde + Galp 360 Familia		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_145		2		0.6738		0.1824		0.0676								0.3079333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde + Galp 360 Familia		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_145		2		0.803		0.1824		0.0676								0.351		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde + Galp 360 Familia		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_146		2		0.1339		0.1824		0.0676								0.1279666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde + Galp 360 Familia		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_146		2		0.1606		0.1824		0.0676								0.1368666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde + Galp 360 Familia		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_146		2		0.1559		0.1824		0.0676								0.1353		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde + Galp 360 Familia		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_146		2		0.1946		0.1824		0.0676								0.1482		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde + Galp 360 Familia		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_146		2		0.2359		0.1824		0.0676								0.1619666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde + Galp 360 Familia		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_146		2		0.3101		0.1824		0.0676								0.1867		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde + Galp 360 Familia		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_146		2		0.4269		0.1824		0.0676								0.2256333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde + Galp 360 Familia		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_146		2		0.5549		0.1824		0.0676								0.2683		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde + Galp 360 Familia		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_146		2		0.6738		0.1824		0.0676								0.3079333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde + Galp 360 Familia		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_146		2		0.803		0.1824		0.0676								0.351		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde + Galp 360 Familia		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_147		2		0.1339		0.1824		0.0676								0.1279666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde +Assistência Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa ,  Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_147		2		0.1606		0.1824		0.0676								0.1368666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde +Assistência Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa ,  Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_147		2		0.1559		0.1824		0.0676								0.1353		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde +Assistência Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa ,  Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_147		2		0.1946		0.1824		0.0676								0.1482		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde +Assistência Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa ,  Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_147		2		0.2359		0.1824		0.0676								0.1619666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde +Assistência Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa ,  Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_147		2		0.3101		0.1824		0.0676								0.1867		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde +Assistência Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa ,  Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_147		2		0.4269		0.1824		0.0676								0.2256333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde +Assistência Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa ,  Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_147		2		0.5549		0.1824		0.0676								0.2683		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde +Assistência Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa ,  Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_147		2		0.6738		0.1824		0.0676								0.3079333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde +Assistência Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa ,  Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_147		2		0.803		0.1824		0.0676								0.351		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde +Assistência Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa ,  Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_148		2		0.1339		0.1824		0.0676								0.1279666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde + Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_148		2		0.1606		0.1824		0.0676								0.1368666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde + Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_148		2		0.1559		0.1824		0.0676								0.1353		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde + Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_148		2		0.1946		0.1824		0.0676								0.1482		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde + Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_148		2		0.2359		0.1824		0.0676								0.1619666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde + Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_148		2		0.3101		0.1824		0.0676								0.1867		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde + Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_148		2		0.4269		0.1824		0.0676								0.2256333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde + Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_148		2		0.5549		0.1824		0.0676								0.2683		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde + Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_148		2		0.6738		0.1824		0.0676								0.3079333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde + Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_148		2		0.803		0.1824		0.0676								0.351		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde + Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_149		2		0.1339		0.1824		0.0676								0.1279666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde  +  2Serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_149		2		0.1606		0.1824		0.0676								0.1368666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde  +  2Serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_149		2		0.1559		0.1824		0.0676								0.1353		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde  +  2Serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_149		2		0.1946		0.1824		0.0676								0.1482		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde  +  2Serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_149		2		0.2359		0.1824		0.0676								0.1619666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde  +  2Serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_149		2		0.3101		0.1824		0.0676								0.1867		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde  +  2Serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_149		2		0.4269		0.1824		0.0676								0.2256333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde  +  2Serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_149		2		0.5549		0.1824		0.0676								0.2683		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde  +  2Serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_149		2		0.6738		0.1824		0.0676								0.3079333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde  +  2Serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_149		2		0.803		0.1824		0.0676								0.351		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde  +  2Serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_150		2		0.1339		0.1824		0.0676								0.1279666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde  +2 Serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_150		2		0.1606		0.1824		0.0676								0.1368666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde  +2 Serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_150		2		0.1559		0.1824		0.0676								0.1353		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde  +2 Serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_150		2		0.1946		0.1824		0.0676								0.1482		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde  +2 Serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_150		2		0.2359		0.1824		0.0676								0.1619666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde  +2 Serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_150		2		0.3101		0.1824		0.0676								0.1867		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde  +2 Serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_150		2		0.4269		0.1824		0.0676								0.2256333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde  +2 Serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_150		2		0.5549		0.1824		0.0676								0.2683		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde  +2 Serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_150		2		0.6738		0.1824		0.0676								0.3079333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde  +2 Serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_150		2		0.803		0.1824		0.0676								0.351		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde  +2 Serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_151		2		0.1339		0.1824		0.0676								0.1279666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_151		2		0.1606		0.1824		0.0676								0.1368666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_151		2		0.1559		0.1824		0.0676								0.1353		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_151		2		0.1946		0.1824		0.0676								0.1482		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_151		2		0.2359		0.1824		0.0676								0.1619666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_151		2		0.3101		0.1824		0.0676								0.1867		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_151		2		0.4269		0.1824		0.0676								0.2256333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_151		2		0.5549		0.1824		0.0676								0.2683		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_151		2		0.6738		0.1824		0.0676								0.3079333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_151		2		0.803		0.1824		0.0676								0.351		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade		GALP		1.15						GALP_152		2		0.1339		0.1824		0.0676								0.1279666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		2.3						GALP_152		2		0.1606		0.1824		0.0676								0.1368666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		3.45						GALP_152		2		0.1559		0.1824		0.0676								0.1353		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		4.6						GALP_152		2		0.1946		0.1824		0.0676								0.1482		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		5.75						GALP_152		2		0.2359		0.1824		0.0676								0.1619666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		6.9						GALP_152		2		0.3101		0.1824		0.0676								0.1867		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		10.35						GALP_152		2		0.4269		0.1824		0.0676								0.2256333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		13.8						GALP_152		2		0.5549		0.1824		0.0676								0.2683		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		17.25						GALP_152		2		0.6738		0.1824		0.0676								0.3079333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade		GALP		20.7						GALP_152		2		0.803		0.1824		0.0676								0.351		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde		0		Dom		2		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_153		1										0.1014		0.1593				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +6% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_153		1										0.1493		0.1499				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +6% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_153		1										0.1852		0.1445				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +6% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_153		1										0.2313		0.1406				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +6% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_153		2		0.1339		0.1824		0.0676								0.1279666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +6% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_153		2		0.1606		0.1824		0.0676								0.1368666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +6% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_153		2		0.1559		0.1824		0.0676								0.1353		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +6% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_153		2		0.1946		0.1824		0.0676								0.1482		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +6% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_153		2		0.2359		0.1824		0.0676								0.1619666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +6% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_153		2		0.3101		0.1824		0.0676								0.1867		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +6% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_153		2		0.4269		0.1824		0.0676								0.2256333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +6% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_153		2		0.5549		0.1824		0.0676								0.2683		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +6% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_153		2		0.6738		0.1824		0.0676								0.3079333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +6% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_153		2		0.803		0.1824		0.0676								0.351		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +6% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_154		1										0.1014		0.1593				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 6% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_154		1										0.1493		0.1499				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 6% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_154		1										0.1852		0.1445				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 6% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_154		1										0.2313		0.1406				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 6% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_154		2		0.1339		0.1824		0.0676								0.1279666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 6% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_154		2		0.1606		0.1824		0.0676								0.1368666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 6% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_154		2		0.1559		0.1824		0.0676								0.1353		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 6% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_154		2		0.1946		0.1824		0.0676								0.1482		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 6% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_154		2		0.2359		0.1824		0.0676								0.1619666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 6% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_154		2		0.3101		0.1824		0.0676								0.1867		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 6% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_154		2		0.4269		0.1824		0.0676								0.2256333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 6% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_154		2		0.5549		0.1824		0.0676								0.2683		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 6% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_154		2		0.6738		0.1824		0.0676								0.3079333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 6% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_154		2		0.803		0.1824		0.0676								0.351		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural 		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 6% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_155		1										0.0992		0.1559				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 familia		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_155		1										0.1461		0.1467				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 familia		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_155		1										0.1813		0.1414				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 familia		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_155		1										0.2264		0.1376				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 familia		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_155		2		0.1339		0.1824		0.0676								0.1279666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 familia		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_155		2		0.1606		0.1824		0.0676								0.1368666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 familia		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_155		2		0.1559		0.1824		0.0676								0.1353		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 familia		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_155		2		0.1946		0.1824		0.0676								0.1482		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 familia		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_155		2		0.2359		0.1824		0.0676								0.1619666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 familia		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_155		2		0.3101		0.1824		0.0676								0.1867		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 familia		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_155		2		0.4269		0.1824		0.0676								0.2256333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 familia		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_155		2		0.5549		0.1824		0.0676								0.2683		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 familia		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_155		2		0.6738		0.1824		0.0676								0.3079333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 familia		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_155		2		0.803		0.1824		0.0676								0.351		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 familia		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_156		1										0.0992		0.1559				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Familia		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_156		1										0.1461		0.1467				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Familia		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_156		1										0.1813		0.1414				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Familia		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_156		1										0.2264		0.1376				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Familia		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_156		2		0.1339		0.1824		0.0676								0.1279666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Familia		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_156		2		0.1606		0.1824		0.0676								0.1368666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Familia		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_156		2		0.1559		0.1824		0.0676								0.1353		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Familia		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_156		2		0.1946		0.1824		0.0676								0.1482		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Familia		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_156		2		0.2359		0.1824		0.0676								0.1619666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Familia		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_156		2		0.3101		0.1824		0.0676								0.1867		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Familia		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_156		2		0.4269		0.1824		0.0676								0.2256333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Familia		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_156		2		0.5549		0.1824		0.0676								0.2683		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Familia		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_156		2		0.6738		0.1824		0.0676								0.3079333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Familia		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_156		2		0.803		0.1824		0.0676								0.351		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Familia		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_157		1										0.0992		0.1559				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_157		1										0.1461		0.1467				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_157		1										0.1813		0.1414				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_157		1										0.2264		0.1376				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_157		2		0.1339		0.1824		0.0676								0.1279666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_157		2		0.1606		0.1824		0.0676								0.1368666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_157		2		0.1559		0.1824		0.0676								0.1353		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_157		2		0.1946		0.1824		0.0676								0.1482		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_157		2		0.2359		0.1824		0.0676								0.1619666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_157		2		0.3101		0.1824		0.0676								0.1867		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_157		2		0.4269		0.1824		0.0676								0.2256333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_157		2		0.5549		0.1824		0.0676								0.2683		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_157		2		0.6738		0.1824		0.0676								0.3079333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_157		2		0.803		0.1824		0.0676								0.351		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_158		1										0.0992		0.1559				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_158		1										0.1461		0.1467				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_158		1										0.1813		0.1414				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_158		1										0.2264		0.1376				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_158		2		0.1339		0.1824		0.0676								0.1279666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_158		2		0.1606		0.1824		0.0676								0.1368666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_158		2		0.1559		0.1824		0.0676								0.1353		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_158		2		0.1946		0.1824		0.0676								0.1482		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_158		2		0.2359		0.1824		0.0676								0.1619666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_158		2		0.3101		0.1824		0.0676								0.1867		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_158		2		0.4269		0.1824		0.0676								0.2256333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_158		2		0.5549		0.1824		0.0676								0.2683		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_158		2		0.6738		0.1824		0.0676								0.3079333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_158		2		0.803		0.1824		0.0676								0.351		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Casa		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_159		1										0.0971		0.1526				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - 2 serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_159		1										0.1429		0.1436				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - 2 serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_159		1										0.1774		0.1383				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - 2 serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_159		1										0.2215		0.1346				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - 2 serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_159		2		0.1339		0.1824		0.0676								0.1279666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - 2 serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_159		2		0.1606		0.1824		0.0676								0.1368666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - 2 serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_159		2		0.1559		0.1824		0.0676								0.1353		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - 2 serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_159		2		0.1946		0.1824		0.0676								0.1482		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - 2 serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_159		2		0.2359		0.1824		0.0676								0.1619666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - 2 serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_159		2		0.3101		0.1824		0.0676								0.1867		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - 2 serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_159		2		0.4269		0.1824		0.0676								0.2256333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - 2 serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_159		2		0.5549		0.1824		0.0676								0.2683		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - 2 serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_159		2		0.6738		0.1824		0.0676								0.3079333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - 2 serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_159		2		0.803		0.1824		0.0676								0.351		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - 2 serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_160		1										0.0971		0.1526				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - 2 serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_160		1										0.1429		0.1436				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - 2 serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_160		1										0.1774		0.1383				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - 2 serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_160		1										0.2215		0.1346				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - 2 serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_160		2		0.1339		0.1824		0.0676								0.1279666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - 2 serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_160		2		0.1606		0.1824		0.0676								0.1368666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - 2 serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_160		2		0.1559		0.1824		0.0676								0.1353		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - 2 serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_160		2		0.1946		0.1824		0.0676								0.1482		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - 2 serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_160		2		0.2359		0.1824		0.0676								0.1619666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - 2 serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_160		2		0.3101		0.1824		0.0676								0.1867		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - 2 serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_160		2		0.4269		0.1824		0.0676								0.2256333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - 2 serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_160		2		0.5549		0.1824		0.0676								0.2683		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - 2 serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_160		2		0.6738		0.1824		0.0676								0.3079333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - 2 serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_160		2		0.803		0.1824		0.0676								0.351		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - 2 serviços		0		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_161		1										0.0971		0.1526				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Familia		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_161		1										0.1429		0.1436				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Familia		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_161		1										0.1774		0.1383				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Familia		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_161		1										0.2215		0.1346				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Familia		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_161		2		0.1339		0.1824		0.0676								0.1279666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Familia		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_161		2		0.1606		0.1824		0.0676								0.1368666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Familia		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_161		2		0.1559		0.1824		0.0676								0.1353		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Familia		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_161		2		0.1946		0.1824		0.0676								0.1482		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Familia		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_161		2		0.2359		0.1824		0.0676								0.1619666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Familia		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_161		2		0.3101		0.1824		0.0676								0.1867		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Familia		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_161		2		0.4269		0.1824		0.0676								0.2256333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Familia		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_161		2		0.5549		0.1824		0.0676								0.2683		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Familia		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_161		2		0.6738		0.1824		0.0676								0.3079333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Familia		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_161		2		0.803		0.1824		0.0676								0.351		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Familia		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_162		1										0.0971		0.1526				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Familia		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_162		1										0.1429		0.1436				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Familia		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_162		1										0.1774		0.1383				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Familia		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_162		1										0.2215		0.1346				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Familia		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_162		2		0.1339		0.1824		0.0676								0.1279666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Familia		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_162		2		0.1606		0.1824		0.0676								0.1368666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Familia		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_162		2		0.1559		0.1824		0.0676								0.1353		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Familia		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_162		2		0.1946		0.1824		0.0676								0.1482		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Familia		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_162		2		0.2359		0.1824		0.0676								0.1619666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Familia		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_162		2		0.3101		0.1824		0.0676								0.1867		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Familia		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_162		2		0.4269		0.1824		0.0676								0.2256333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Familia		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_162		2		0.5549		0.1824		0.0676								0.2683		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Familia		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_162		2		0.6738		0.1824		0.0676								0.3079333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Familia		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_162		2		0.803		0.1824		0.0676								0.351		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Familia		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_163		1										0.0971		0.1526				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + galp 360 Casa		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa . Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_163		1										0.1429		0.1436				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + galp 360 Casa		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa . Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_163		1										0.1774		0.1383				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + galp 360 Casa		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa . Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_163		1										0.2215		0.1346				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + galp 360 Casa		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa . Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_163		2		0.1339		0.1824		0.0676								0.1279666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + galp 360 Casa		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa . Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_163		2		0.1606		0.1824		0.0676								0.1368666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + galp 360 Casa		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa . Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_163		2		0.1559		0.1824		0.0676								0.1353		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + galp 360 Casa		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa . Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_163		2		0.1946		0.1824		0.0676								0.1482		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + galp 360 Casa		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa . Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_163		2		0.2359		0.1824		0.0676								0.1619666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + galp 360 Casa		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa . Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_163		2		0.3101		0.1824		0.0676								0.1867		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + galp 360 Casa		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa . Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_163		2		0.4269		0.1824		0.0676								0.2256333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + galp 360 Casa		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa . Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_163		2		0.5549		0.1824		0.0676								0.2683		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + galp 360 Casa		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa . Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_163		2		0.6738		0.1824		0.0676								0.3079333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + galp 360 Casa		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa . Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_163		2		0.803		0.1824		0.0676								0.351		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + galp 360 Casa		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa . Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_164		1										0.0971		0.1526				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Casa		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa . Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_164		1										0.1429		0.1436				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Casa		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa . Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_164		1										0.1774		0.1383				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Casa		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa . Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_164		1										0.2215		0.1346				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Casa		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa . Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_164		2		0.1339		0.1824		0.0676								0.1279666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Casa		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa . Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_164		2		0.1606		0.1824		0.0676								0.1368666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Casa		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa . Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_164		2		0.1559		0.1824		0.0676								0.1353		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Casa		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa . Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_164		2		0.1946		0.1824		0.0676								0.1482		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Casa		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa . Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_164		2		0.2359		0.1824		0.0676								0.1619666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Casa		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa . Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_164		2		0.3101		0.1824		0.0676								0.1867		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Casa		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa . Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_164		2		0.4269		0.1824		0.0676								0.2256333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Casa		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa . Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_164		2		0.5549		0.1824		0.0676								0.2683		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Casa		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa . Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_164		2		0.6738		0.1824		0.0676								0.3079333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Casa		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa . Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_164		2		0.803		0.1824		0.0676								0.351		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Casa		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa . Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_165		1										0.0949		0.1492				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + 2 serviço		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 12% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_165		1										0.1397		0.1404				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + 2 serviço		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 12% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_165		1										0.1734		0.1353				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + 2 serviço		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 12% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_165		1										0.2166		0.1316				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + 2 serviço		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 12% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_165		2		0.1339		0.1824		0.0676								0.1279666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + 2 serviço		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 12% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_165		2		0.1606		0.1824		0.0676								0.1368666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + 2 serviço		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 12% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_165		2		0.1559		0.1824		0.0676								0.1353		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + 2 serviço		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 12% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_165		2		0.1946		0.1824		0.0676								0.1482		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + 2 serviço		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 12% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_165		2		0.2359		0.1824		0.0676								0.1619666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + 2 serviço		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 12% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_165		2		0.3101		0.1824		0.0676								0.1867		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + 2 serviço		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 12% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_165		2		0.4269		0.1824		0.0676								0.2256333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + 2 serviço		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 12% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_165		2		0.5549		0.1824		0.0676								0.2683		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + 2 serviço		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 12% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_165		2		0.6738		0.1824		0.0676								0.3079333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + 2 serviço		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 12% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_165		2		0.803		0.1824		0.0676								0.351		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + 2 serviço		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 12% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_166		1										0.0949		0.1492				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + 2 serviço		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 12% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_166		1										0.1397		0.1404				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + 2 serviço		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 12% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_166		1										0.1734		0.1353				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + 2 serviço		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 12% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_166		1										0.2166		0.1316				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + 2 serviço		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 12% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_166		2		0.1339		0.1824		0.0676								0.1279666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + 2 serviço		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 12% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_166		2		0.1606		0.1824		0.0676								0.1368666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + 2 serviço		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 12% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_166		2		0.1559		0.1824		0.0676								0.1353		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + 2 serviço		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 12% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_166		2		0.1946		0.1824		0.0676								0.1482		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + 2 serviço		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 12% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_166		2		0.2359		0.1824		0.0676								0.1619666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + 2 serviço		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 12% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_166		2		0.3101		0.1824		0.0676								0.1867		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + 2 serviço		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 12% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_166		2		0.4269		0.1824		0.0676								0.2256333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + 2 serviço		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 12% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_166		2		0.5549		0.1824		0.0676								0.2683		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + 2 serviço		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 12% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_166		2		0.6738		0.1824		0.0676								0.3079333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + 2 serviço		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 12% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_166		2		0.803		0.1824		0.0676								0.351		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + 2 serviço		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 12% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_167		1										0.0992		0.1559				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_167		1										0.1461		0.1467				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_167		1										0.1813		0.1414				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_167		1										0.2264		0.1376				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_167		2		0.1339		0.1824		0.0676								0.1279666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_167		2		0.1606		0.1824		0.0676								0.1368666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_167		2		0.1559		0.1824		0.0676								0.1353		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_167		2		0.1946		0.1824		0.0676								0.1482		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_167		2		0.2359		0.1824		0.0676								0.1619666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_167		2		0.3101		0.1824		0.0676								0.1867		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_167		2		0.4269		0.1824		0.0676								0.2256333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_167		2		0.5549		0.1824		0.0676								0.2683		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_167		2		0.6738		0.1824		0.0676								0.3079333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_167		2		0.803		0.1824		0.0676								0.351		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		0		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800200200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800200200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15		1				GALP_168		1										0.0992		0.1559				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3		2				GALP_168		1										0.1461		0.1467				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45		3				GALP_168		1										0.1813		0.1414				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6		4				GALP_168		1										0.2264		0.1376				Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		1.15						GALP_168		2		0.1339		0.1824		0.0676								0.1279666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		2.3						GALP_168		2		0.1606		0.1824		0.0676								0.1368666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		3.45						GALP_168		2		0.1559		0.1824		0.0676								0.1353		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		4.6						GALP_168		2		0.1946		0.1824		0.0676								0.1482		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		5.75						GALP_168		2		0.2359		0.1824		0.0676								0.1619666667		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		6.9						GALP_168		2		0.3101		0.1824		0.0676								0.1867		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		10.35						GALP_168		2		0.4269		0.1824		0.0676								0.2256333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		13.8						GALP_168		2		0.5549		0.1824		0.0676								0.2683		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		17.25						GALP_168		2		0.6738		0.1824		0.0676								0.3079333333		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Eletricidade/Gás		GALP		20.7						GALP_168		2		0.803		0.1824		0.0676								0.351		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		0		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_01		1										0.072		0.1404				Monogas 22		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Monogás 22		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_01		1										0.1129		0.1351				Monogas 22		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Monogás 22		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_01		1										0.1525		0.1258				Monogas 22		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Monogás 22		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_01		1										0.1541		0.1189				Monogas 22		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Monogás 22		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		1.15		1				GOLD_02		1		0.1425		0.1511										0.1468		Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Monoelétrico 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		2.3		2				GOLD_02		1		0.2065		0.1511										0.1788		Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Monoelétrico 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45		3				GOLD_02		1		0.2825		0.1511										0.2168		Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Monoelétrico 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6		4				GOLD_02		1		0.441		0.1511										0.29605		Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Monoelétrico 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_02		1		0.5495		0.1511										0.3503		Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Monoelétrico 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_02		1		0.6475		0.1511										0.3993		Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Monoelétrico 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_02		1		0.921		0.1511										0.53605		Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Monoelétrico 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_02		1		1.1955		0.1511										0.6733		Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Monoelétrico 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_02		1		1.473		0.1511										0.81205		Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Monoelétrico 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_02		1		1.747		0.1511										0.94905		Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Monoelétrico 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45						GOLD_02		2		0.2825		0.197		0.0995								0.193		Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Monoelétrico 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6						GOLD_02		2		0.441		0.197		0.0995								0.2458333333		Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Monoelétrico 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_02		2		0.5495		0.197		0.0995								0.282		Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Monoelétrico 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_02		2		0.6475		0.197		0.0995								0.3146666667		Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Monoelétrico 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_02		2		0.921		0.197		0.0995								0.4058333333		Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Monoelétrico 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_02		2		1.1955		0.197		0.0995								0.4973333333		Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Monoelétrico 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_02		2		1.473		0.197		0.0995								0.5898333333		Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Monoelétrico 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_02		2		1.747		0.197		0.0995								0.6811666667		Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Monoelétrico 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_03		1		0.1425		0.1511						0.0158		0.1404		0.1468		Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Dual 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_03		1		0.2065		0.1511						0.0416		0.1351		0.1788		Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Dual 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_03		1		0.2825		0.1511						0.0656		0.1258		0.2168		Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Dual 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_03		1		0.441		0.1511						0.0894		0.1189		0.29605		Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Dual 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_03		1		0.5495		0.1511										0.3503		Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Dual 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_03		1		0.6475		0.1511										0.3993		Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Dual 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_03		1		0.921		0.1511										0.53605		Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Dual 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_03		1		1.1955		0.1511										0.6733		Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Dual 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_03		1		1.473		0.1511										0.81205		Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Dual 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_03		1		1.747		0.1511										0.94905		Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Dual 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45						GOLD_03		2		0.2825		0.197		0.0995								0.193		Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Dual 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6						GOLD_03		2		0.441		0.197		0.0995								0.2458333333		Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Dual 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_03		2		0.5495		0.197		0.0995								0.282		Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Dual 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_03		2		0.6475		0.197		0.0995								0.3146666667		Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Dual 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_03		2		0.921		0.197		0.0995								0.4058333333		Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Dual 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_03		2		1.1955		0.197		0.0995								0.4973333333		Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Dual 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_03		2		1.473		0.197		0.0995								0.5898333333		Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Dual 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_03		2		1.747		0.197		0.0995								0.6811666667		Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Dual 22		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_04		1										0.0158		0.1492				NOWO&GOLD Monogás		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_04		1										0.0416		0.1416				NOWO&GOLD Monogás		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_04		1										0.0656		0.1302				NOWO&GOLD Monogás		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_04		1										0.0894		0.1248				NOWO&GOLD Monogás		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_05		1										0.0158		0.1437				NOWO&GOLD Monogás com FE		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_05		1										0.0416		0.1364				NOWO&GOLD Monogás com FE		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_05		1										0.0656		0.1254				NOWO&GOLD Monogás com FE		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_05		1										0.0894		0.1202				NOWO&GOLD Monogás com FE		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_06		1										0.0158		0.1437				NOWO&GOLD Monogás com DD		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_06		1										0.0416		0.1364				NOWO&GOLD Monogás com DD		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_06		1										0.0656		0.1254				NOWO&GOLD Monogás com DD		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_06		1										0.0894		0.1202				NOWO&GOLD Monogás com DD		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_07		1										0.0158		0.1382				NOWO&GOLD Monogás com DD+FE		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_07		1										0.0416		0.1312				NOWO&GOLD Monogás com DD+FE		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_07		1										0.0656		0.1206				NOWO&GOLD Monogás com DD+FE		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_07		1										0.0894		0.1156				NOWO&GOLD Monogás com DD+FE		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		1.15		1				GOLD_08		1		0.1508		0.1582										0.1545		NOWO&GOLD Monoelétrico 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		2.3		2				GOLD_08		1		0.211		0.1582										0.1846		NOWO&GOLD Monoelétrico 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		3.45		3				GOLD_08		1		0.2152		0.1582										0.1867		NOWO&GOLD Monoelétrico 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		4.6		4				GOLD_08		1		0.2928		0.1582										0.2255		NOWO&GOLD Monoelétrico 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_08		1		0.3566		0.1582										0.2574		NOWO&GOLD Monoelétrico 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_08		1		0.395		0.1582										0.2766		NOWO&GOLD Monoelétrico 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_08		1		0.5427		0.1582										0.35045		NOWO&GOLD Monoelétrico 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_08		1		0.6987		0.1582										0.42845		NOWO&GOLD Monoelétrico 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_08		1		0.8806		0.1582										0.5194		NOWO&GOLD Monoelétrico 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_08		1		1.1073		0.1582										0.63275		NOWO&GOLD Monoelétrico 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		3.45						GOLD_08		2		0.2152		0.2057		0.1058								0.1755666667		NOWO&GOLD Monoelétrico 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		4.6						GOLD_08		2		0.2928		0.2057		0.1058								0.2014333333		NOWO&GOLD Monoelétrico 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_08		2		0.3566		0.2057		0.1058								0.2227		NOWO&GOLD Monoelétrico 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_08		2		0.395		0.2057		0.1058								0.2355		NOWO&GOLD Monoelétrico 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_08		2		0.5427		0.2057		0.1058								0.2847333333		NOWO&GOLD Monoelétrico 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_08		2		0.6987		0.2057		0.1058								0.3367333333		NOWO&GOLD Monoelétrico 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_08		2		0.8806		0.2057		0.1058								0.3973666667		NOWO&GOLD Monoelétrico 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_08		2		1.1073		0.2057		0.1058								0.4729333333		NOWO&GOLD Monoelétrico 		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		1.15		1				GOLD_09		1		0.1508		0.1523										0.15155		NOWO&GOLD Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		2.3		2				GOLD_09		1		0.211		0.1523										0.18165		NOWO&GOLD Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		3.45		3				GOLD_09		1		0.2152		0.1523										0.18375		NOWO&GOLD Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		4.6		4				GOLD_09		1		0.2928		0.1523										0.22255		NOWO&GOLD Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_09		1		0.3566		0.1523										0.25445		NOWO&GOLD Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_09		1		0.395		0.1523										0.27365		NOWO&GOLD Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_09		1		0.5427		0.1523										0.3475		NOWO&GOLD Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_09		1		0.6987		0.1523										0.4255		NOWO&GOLD Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_09		1		0.8806		0.1523										0.51645		NOWO&GOLD Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_09		1		1.1073		0.1523										0.6298		NOWO&GOLD Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		3.45						GOLD_09		2		0.2152		0.1981		0.1019								0.1717333333		NOWO&GOLD Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		4.6						GOLD_09		2		0.2928		0.1981		0.1019								0.1976		NOWO&GOLD Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_09		2		0.3566		0.1981		0.1019								0.2188666667		NOWO&GOLD Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_09		2		0.395		0.1981		0.1019								0.2316666667		NOWO&GOLD Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_09		2		0.5427		0.1981		0.1019								0.2809		NOWO&GOLD Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_09		2		0.6987		0.1981		0.1019								0.3329		NOWO&GOLD Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_09		2		0.8806		0.1981		0.1019								0.3935333333		NOWO&GOLD Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_09		2		1.1073		0.1981		0.1019								0.4691		NOWO&GOLD Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		1.15		1				GOLD_10		1		0.1508		0.1523										0.15155		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		2.3		2				GOLD_10		1		0.211		0.1523										0.18165		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		3.45		3				GOLD_10		1		0.2152		0.1523										0.18375		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		4.6		4				GOLD_10		1		0.2928		0.1523										0.22255		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_10		1		0.3566		0.1523										0.25445		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_10		1		0.395		0.1523										0.27365		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_10		1		0.5427		0.1523										0.3475		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_10		1		0.6987		0.1523										0.4255		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_10		1		0.8806		0.1523										0.51645		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_10		1		1.1073		0.1523										0.6298		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		3.45						GOLD_10		2		0.2152		0.1981		0.1019								0.1717333333		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		4.6						GOLD_10		2		0.2928		0.1981		0.1019								0.1976		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_10		2		0.3566		0.1981		0.1019								0.2188666667		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_10		2		0.395		0.1981		0.1019								0.2316666667		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_10		2		0.5427		0.1981		0.1019								0.2809		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_10		2		0.6987		0.1981		0.1019								0.3329		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_10		2		0.8806		0.1981		0.1019								0.3935333333		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_10		2		1.1073		0.1981		0.1019								0.4691		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		1.15		1				GOLD_11		1		0.1508		0.1465										0.14865		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		2.3		2				GOLD_11		1		0.211		0.1465										0.17875		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		3.45		3				GOLD_11		1		0.2152		0.1465										0.18085		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		4.6		4				GOLD_11		1		0.2928		0.1465										0.21965		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_11		1		0.3566		0.1465										0.25155		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_11		1		0.395		0.1465										0.27075		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_11		1		0.5427		0.1465										0.3446		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_11		1		0.6987		0.1465										0.4226		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_11		1		0.8806		0.1465										0.51355		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_11		1		1.1073		0.1465										0.6269		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		3.45						GOLD_11		2		0.2152		0.1905		0.098								0.1679		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		4.6						GOLD_11		2		0.2928		0.1905		0.098								0.1937666667		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_11		2		0.3566		0.1905		0.098								0.2150333333		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_11		2		0.395		0.1905		0.098								0.2278333333		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_11		2		0.5427		0.1905		0.098								0.2770666667		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_11		2		0.6987		0.1905		0.098								0.3290666667		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_11		2		0.8806		0.1905		0.098								0.3897		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_11		2		1.1073		0.1905		0.098								0.4652666667		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_12		1		0.1508		0.1582						0.0158		0.1492		0.1545		NOWO&GOLD Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_12		1		0.211		0.1582						0.0416		0.1416		0.1846		NOWO&GOLD Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_12		1		0.2152		0.1582						0.0656		0.1302		0.1867		NOWO&GOLD Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_12		1		0.2928		0.1582						0.0894		0.1248		0.2255		NOWO&GOLD Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_12		1		0.3566		0.1582										0.2574		NOWO&GOLD Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_12		1		0.395		0.1582										0.2766		NOWO&GOLD Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_12		1		0.5427		0.1582										0.35045		NOWO&GOLD Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_12		1		0.6987		0.1582										0.42845		NOWO&GOLD Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_12		1		0.8806		0.1582										0.5194		NOWO&GOLD Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_12		1		1.1073		0.1582										0.63275		NOWO&GOLD Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45						GOLD_12		2		0.2152		0.2057		0.1058								0.1755666667		NOWO&GOLD Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6						GOLD_12		2		0.2928		0.2057		0.1058								0.2014333333		NOWO&GOLD Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_12		2		0.3566		0.2057		0.1058								0.2227		NOWO&GOLD Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_12		2		0.395		0.2057		0.1058								0.2355		NOWO&GOLD Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_12		2		0.5427		0.2057		0.1058								0.2847333333		NOWO&GOLD Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_12		2		0.6987		0.2057		0.1058								0.3367333333		NOWO&GOLD Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_12		2		0.8806		0.2057		0.1058								0.3973666667		NOWO&GOLD Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_12		2		1.1073		0.2057		0.1058								0.4729333333		NOWO&GOLD Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_13		1		0.1508		0.1523						0.0158		0.1437		0.15155		NOWO&GOLD Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_13		1		0.211		0.1523						0.0416		0.1364		0.18165		NOWO&GOLD Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_13		1		0.2152		0.1523						0.0656		0.1254		0.18375		NOWO&GOLD Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_13		1		0.2928		0.1523						0.0894		0.1202		0.22255		NOWO&GOLD Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_13		1		0.3566		0.1523										0.25445		NOWO&GOLD Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_13		1		0.395		0.1523										0.27365		NOWO&GOLD Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_13		1		0.5427		0.1523										0.3475		NOWO&GOLD Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_13		1		0.6987		0.1523										0.4255		NOWO&GOLD Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_13		1		0.8806		0.1523										0.51645		NOWO&GOLD Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_13		1		1.1073		0.1523										0.6298		NOWO&GOLD Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45						GOLD_13		2		0.2152		0.1981		0.1019								0.1717333333		NOWO&GOLD Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6						GOLD_13		2		0.2928		0.1981		0.1019								0.1976		NOWO&GOLD Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_13		2		0.3566		0.1981		0.1019								0.2188666667		NOWO&GOLD Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_13		2		0.395		0.1981		0.1019								0.2316666667		NOWO&GOLD Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_13		2		0.5427		0.1981		0.1019								0.2809		NOWO&GOLD Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_13		2		0.6987		0.1981		0.1019								0.3329		NOWO&GOLD Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_13		2		0.8806		0.1981		0.1019								0.3935333333		NOWO&GOLD Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_13		2		1.1073		0.1981		0.1019								0.4691		NOWO&GOLD Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_14		1		0.1508		0.1523						0.0158		0.1437		0.15155		NOWO&GOLD Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_14		1		0.211		0.1523						0.0416		0.1364		0.18165		NOWO&GOLD Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_14		1		0.2152		0.1523						0.0656		0.1254		0.18375		NOWO&GOLD Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_14		1		0.2928		0.1523						0.0894		0.1202		0.22255		NOWO&GOLD Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_14		1		0.3566		0.1523										0.25445		NOWO&GOLD Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_14		1		0.395		0.1523										0.27365		NOWO&GOLD Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_14		1		0.5427		0.1523										0.3475		NOWO&GOLD Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_14		1		0.6987		0.1523										0.4255		NOWO&GOLD Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_14		1		0.8806		0.1523										0.51645		NOWO&GOLD Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_14		1		1.1073		0.1523										0.6298		NOWO&GOLD Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45						GOLD_14		2		0.2152		0.1981		0.1019								0.1717333333		NOWO&GOLD Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6						GOLD_14		2		0.2928		0.1981		0.1019								0.1976		NOWO&GOLD Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_14		2		0.3566		0.1981		0.1019								0.2188666667		NOWO&GOLD Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_14		2		0.395		0.1981		0.1019								0.2316666667		NOWO&GOLD Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_14		2		0.5427		0.1981		0.1019								0.2809		NOWO&GOLD Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_14		2		0.6987		0.1981		0.1019								0.3329		NOWO&GOLD Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_14		2		0.8806		0.1981		0.1019								0.3935333333		NOWO&GOLD Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_14		2		1.1073		0.1981		0.1019								0.4691		NOWO&GOLD Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_15		1		0.1508		0.1465						0.0158		0.1382		0.14865		NOWO&GOLD Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_15		1		0.211		0.1465						0.0416		0.1312		0.17875		NOWO&GOLD Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_15		1		0.2152		0.1465						0.0656		0.1206		0.18085		NOWO&GOLD Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_15		1		0.2928		0.1465						0.0894		0.1156		0.21965		NOWO&GOLD Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_15		1		0.3566		0.1465										0.25155		NOWO&GOLD Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_15		1		0.395		0.1465										0.27075		NOWO&GOLD Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_15		1		0.5427		0.1465										0.3446		NOWO&GOLD Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_15		1		0.6987		0.1465										0.4226		NOWO&GOLD Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_15		1		0.8806		0.1465										0.51355		NOWO&GOLD Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_15		1		1.1073		0.1465										0.6269		NOWO&GOLD Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45						GOLD_15		2		0.2152		0.1905		0.098								0.1679		NOWO&GOLD Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6						GOLD_15		2		0.2928		0.1905		0.098								0.1937666667		NOWO&GOLD Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_15		2		0.3566		0.1905		0.098								0.2150333333		NOWO&GOLD Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_15		2		0.395		0.1905		0.098								0.2278333333		NOWO&GOLD Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_15		2		0.5427		0.1905		0.098								0.2770666667		NOWO&GOLD Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_15		2		0.6987		0.1905		0.098								0.3290666667		NOWO&GOLD Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_15		2		0.8806		0.1905		0.098								0.3897		NOWO&GOLD Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_15		2		1.1073		0.1905		0.098								0.4652666667		NOWO&GOLD Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_16		1										0.0158		0.1461				Montepio Monogás 22		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_16		1										0.0416		0.1387				Montepio Monogás 22		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_16		1										0.0656		0.1274				Montepio Monogás 22		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_16		1										0.0894		0.1221				Montepio Monogás 22		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_17		1										0.0158		0.1406				Montepio Monogás 22 com FE		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_17		1										0.0416		0.1334				Montepio Monogás 22 com FE		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_17		1										0.0656		0.1226				Montepio Monogás 22 com FE		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_17		1										0.0894		0.1175				Montepio Monogás 22 com FE		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_18		1										0.0158		0.1406				Montepio Monogás 22 com DD		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_18		1										0.0416		0.1334				Montepio Monogás 22 com DD		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_18		1										0.0656		0.1226				Montepio Monogás 22 com DD		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_18		1										0.0894		0.1175				Montepio Monogás 22 com DD		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_19		1										0.0158		0.1351				Montepio Monogás 22 com DD+FE		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_19		1										0.0416		0.1282				Montepio Monogás 22 com DD+FE		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_19		1										0.0656		0.1178				Montepio Monogás 22 com DD+FE		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_19		1										0.0894		0.1129				Montepio Monogás 22 com DD+FE		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		1.15		1				GOLD_20		1		0.2155		0.1548										0.18515		Montepio Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		2.3		2				GOLD_20		1		0.3015		0.1548										0.22815		Montepio Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45		3				GOLD_20		1		0.3075		0.1548										0.23115		Montepio Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6		4				GOLD_20		1		0.4185		0.1548										0.28665		Montepio Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_20		1		0.5095		0.1548										0.33215		Montepio Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_20		1		0.5645		0.1548										0.35965		Montepio Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_20		1		0.7755		0.1548										0.46515		Montepio Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_20		1		0.9985		0.1548										0.57665		Montepio Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_20		1		1.2585		0.1548										0.70665		Montepio Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_20		1		1.5825		0.1548										0.86865		Montepio Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45						GOLD_20		2		0.3075		0.2013		0.1036								0.2041333333		Montepio Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6						GOLD_20		2		0.4185		0.2013		0.1036								0.2411333333		Montepio Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_20		2		0.5095		0.2013		0.1036								0.2714666667		Montepio Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_20		2		0.5645		0.2013		0.1036								0.2898		Montepio Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_20		2		0.7755		0.2013		0.1036								0.3601333333		Montepio Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_20		2		0.9985		0.2013		0.1036								0.4344666667		Montepio Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_20		2		1.2585		0.2013		0.1036								0.5211333333		Montepio Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_20		2		1.5825		0.2013		0.1036								0.6291333333		Montepio Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		1.15		1				GOLD_21		1		0.2155		0.149										0.18225		Montepio 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		2.3		2				GOLD_21		1		0.3015		0.149										0.22525		Montepio 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45		3				GOLD_21		1		0.3075		0.149										0.22825		Montepio 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6		4				GOLD_21		1		0.4185		0.149										0.28375		Montepio 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_21		1		0.5095		0.149										0.32925		Montepio 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_21		1		0.5645		0.149										0.35675		Montepio 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_21		1		0.7755		0.149										0.46225		Montepio 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_21		1		0.9985		0.149										0.57375		Montepio 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_21		1		1.2585		0.149										0.70375		Montepio 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_21		1		1.5825		0.149										0.86575		Montepio 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45						GOLD_21		2		0.3075		0.1938		0.0997								0.2003333333		Montepio 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6						GOLD_21		2		0.4185		0.1938		0.0997								0.2373333333		Montepio 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_21		2		0.5095		0.1938		0.0997								0.2676666667		Montepio 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_21		2		0.5645		0.1938		0.0997								0.286		Montepio 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_21		2		0.7755		0.1938		0.0997								0.3563333333		Montepio 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_21		2		0.9985		0.1938		0.0997								0.4306666667		Montepio 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_21		2		1.2585		0.1938		0.0997								0.5173333333		Montepio 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_21		2		1.5825		0.1938		0.0997								0.6253333333		Montepio 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		1.15		1				GOLD_22		1		0.2155		0.149										0.18225		Montepio 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		2.3		2				GOLD_22		1		0.3015		0.149										0.22525		Montepio 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45		3				GOLD_22		1		0.3075		0.149										0.22825		Montepio 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6		4				GOLD_22		1		0.4185		0.149										0.28375		Montepio 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_22		1		0.5095		0.149										0.32925		Montepio 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_22		1		0.5645		0.149										0.35675		Montepio 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_22		1		0.7755		0.149										0.46225		Montepio 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_22		1		0.9985		0.149										0.57375		Montepio 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_22		1		1.2585		0.149										0.70375		Montepio 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_22		1		1.5825		0.149										0.86575		Montepio 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45						GOLD_22		2		0.3075		0.1938		0.0997								0.2003333333		Montepio 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6						GOLD_22		2		0.4185		0.1938		0.0997								0.2373333333		Montepio 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_22		2		0.5095		0.1938		0.0997								0.2676666667		Montepio 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_22		2		0.5645		0.1938		0.0997								0.286		Montepio 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_22		2		0.7755		0.1938		0.0997								0.3563333333		Montepio 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_22		2		0.9985		0.1938		0.0997								0.4306666667		Montepio 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_22		2		1.2585		0.1938		0.0997								0.5173333333		Montepio 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_22		2		1.5825		0.1938		0.0997								0.6253333333		Montepio 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		1.15		1				GOLD_23		1		0.2155		0.1432										0.17935		Montepio 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		2.3		2				GOLD_23		1		0.3015		0.1432										0.22235		Montepio 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45		3				GOLD_23		1		0.3075		0.1432										0.22535		Montepio 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6		4				GOLD_23		1		0.4185		0.1432										0.28085		Montepio 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_23		1		0.5095		0.1432										0.32635		Montepio 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_23		1		0.5645		0.1432										0.35385		Montepio 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_23		1		0.7755		0.1432										0.45935		Montepio 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_23		1		0.9985		0.1432										0.57085		Montepio 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_23		1		1.2585		0.1432										0.70085		Montepio 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_23		1		1.5825		0.1432										0.86285		Montepio 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45						GOLD_23		2		0.3075		0.1862		0.0958								0.1965		Montepio 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6						GOLD_23		2		0.4185		0.1862		0.0958								0.2335		Montepio 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_23		2		0.5095		0.1862		0.0958								0.2638333333		Montepio 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_23		2		0.5645		0.1862		0.0958								0.2821666667		Montepio 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_23		2		0.7755		0.1862		0.0958								0.3525		Montepio 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_23		2		0.9985		0.1862		0.0958								0.4268333333		Montepio 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_23		2		1.2585		0.1862		0.0958								0.5135		Montepio 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_23		2		1.5825		0.1862		0.0958								0.6215		Montepio 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_24		1		0.2155		0.1548						0.0158		0.1461		0.18515		Montepio 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_24		1		0.3015		0.1548						0.0416		0.1387		0.22815		Montepio 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_24		1		0.3075		0.1548						0.0656		0.1274		0.23115		Montepio 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_24		1		0.4185		0.1548						0.0894		0.1221		0.28665		Montepio 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_24		1		0.5095		0.1548										0.33215		Montepio 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_24		1		0.5645		0.1548										0.35965		Montepio 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_24		1		0.7755		0.1548										0.46515		Montepio 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_24		1		0.9985		0.1548										0.57665		Montepio 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_24		1		1.2585		0.1548										0.70665		Montepio 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_24		1		1.5825		0.1548										0.86865		Montepio 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45						GOLD_24		2		0.3075		0.2013		0.1036								0.2041333333		Montepio 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6						GOLD_24		2		0.4185		0.2013		0.1036								0.2411333333		Montepio 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_24		2		0.5095		0.2013		0.1036								0.2714666667		Montepio 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_24		2		0.5645		0.2013		0.1036								0.2898		Montepio 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_24		2		0.7755		0.2013		0.1036								0.3601333333		Montepio 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_24		2		0.9985		0.2013		0.1036								0.4344666667		Montepio 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_24		2		1.2585		0.2013		0.1036								0.5211333333		Montepio 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_24		2		1.5825		0.2013		0.1036								0.6291333333		Montepio 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_25		1		0.2155		0.149						0.0158		0.1406		0.18225		Montepio 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_25		1		0.3015		0.149						0.0416		0.1334		0.22525		Montepio 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_25		1		0.3075		0.149						0.0656		0.1226		0.22825		Montepio 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_25		1		0.4185		0.149						0.0894		0.1175		0.28375		Montepio 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_25		1		0.5095		0.149										0.32925		Montepio 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_25		1		0.5645		0.149										0.35675		Montepio 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_25		1		0.7755		0.149										0.46225		Montepio 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_25		1		0.9985		0.149										0.57375		Montepio 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_25		1		1.2585		0.149										0.70375		Montepio 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_25		1		1.5825		0.149										0.86575		Montepio 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45						GOLD_25		2		0.3075		0.1938		0.0997								0.2003333333		Montepio 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6						GOLD_25		2		0.4185		0.1938		0.0997								0.2373333333		Montepio 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_25		2		0.5095		0.1938		0.0997								0.2676666667		Montepio 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_25		2		0.5645		0.1938		0.0997								0.286		Montepio 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_25		2		0.7755		0.1938		0.0997								0.3563333333		Montepio 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_25		2		0.9985		0.1938		0.0997								0.4306666667		Montepio 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_25		2		1.2585		0.1938		0.0997								0.5173333333		Montepio 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_25		2		1.5825		0.1938		0.0997								0.6253333333		Montepio 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_26		1		0.2155		0.149						0.0158		0.1406		0.18225		Montepio 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_26		1		0.3015		0.149						0.0416		0.1334		0.22525		Montepio 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_26		1		0.3075		0.149						0.0656		0.1226		0.22825		Montepio 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_26		1		0.4185		0.149						0.0894		0.1175		0.28375		Montepio 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_26		1		0.5095		0.149										0.32925		Montepio 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_26		1		0.5645		0.149										0.35675		Montepio 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_26		1		0.7755		0.149										0.46225		Montepio 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_26		1		0.9985		0.149										0.57375		Montepio 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_26		1		1.2585		0.149										0.70375		Montepio 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_26		1		1.5825		0.149										0.86575		Montepio 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45						GOLD_26		2		0.3075		0.1938		0.0997								0.2003333333		Montepio 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6						GOLD_26		2		0.4185		0.1938		0.0997								0.2373333333		Montepio 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_26		2		0.5095		0.1938		0.0997								0.2676666667		Montepio 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_26		2		0.5645		0.1938		0.0997								0.286		Montepio 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_26		2		0.7755		0.1938		0.0997								0.3563333333		Montepio 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_26		2		0.9985		0.1938		0.0997								0.4306666667		Montepio 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_26		2		1.2585		0.1938		0.0997								0.5173333333		Montepio 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_26		2		1.5825		0.1938		0.0997								0.6253333333		Montepio 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_27		1		0.2155		0.1432						0.0158		0.1351		0.17935		Montepio 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica e Debito Direto 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_27		1		0.3015		0.1432						0.0416		0.1282		0.22235		Montepio 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica e Debito Direto 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_27		1		0.3075		0.1432						0.0656		0.1178		0.22535		Montepio 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica e Debito Direto 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_27		1		0.4185		0.1432						0.0894		0.1129		0.28085		Montepio 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica e Debito Direto 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_27		1		0.5095		0.1432										0.32635		Montepio 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica e Debito Direto 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_27		1		0.5645		0.1432										0.35385		Montepio 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica e Debito Direto 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_27		1		0.7755		0.1432										0.45935		Montepio 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica e Debito Direto 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_27		1		0.9985		0.1432										0.57085		Montepio 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica e Debito Direto 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_27		1		1.2585		0.1432										0.70085		Montepio 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica e Debito Direto 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_27		1		1.5825		0.1432										0.86285		Montepio 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica e Debito Direto 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45						GOLD_27		2		0.3075		0.1862		0.0958								0.1965		Montepio 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica e Debito Direto 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6						GOLD_27		2		0.4185		0.1862		0.0958								0.2335		Montepio 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica e Debito Direto 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_27		2		0.5095		0.1862		0.0958								0.2638333333		Montepio 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica e Debito Direto 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_27		2		0.5645		0.1862		0.0958								0.2821666667		Montepio 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica e Debito Direto 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_27		2		0.7755		0.1862		0.0958								0.3525		Montepio 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica e Debito Direto 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_27		2		0.9985		0.1862		0.0958								0.4268333333		Montepio 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica e Debito Direto 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_27		2		1.2585		0.1862		0.0958								0.5135		Montepio 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica e Debito Direto 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_27		2		1.5825		0.1862		0.0958								0.6215		Montepio 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica e Debito Direto 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		0		https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_28		1										0.0158		0.1461				FNAC 100% Verde Monogás 22		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_28		1										0.0416		0.1387				FNAC 100% Verde Monogás 22		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_28		1										0.0656		0.1274				FNAC 100% Verde Monogás 22		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_28		1										0.0894		0.1221				FNAC 100% Verde Monogás 22		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_29		1										0.0158		0.1406				FNAC 100% Verde Monogás com FE 22		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_29		1										0.0416		0.1334				FNAC 100% Verde Monogás com FE 22		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_29		1										0.0656		0.1226				FNAC 100% Verde Monogás com FE 22		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_29		1										0.0894		0.1175				FNAC 100% Verde Monogás com FE 22		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_30		1										0.0158		0.1406				FNAC 100% Verde Monogás com DD 22		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_30		1										0.0416		0.1334				FNAC 100% Verde Monogás com DD 22		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_30		1										0.0656		0.1226				FNAC 100% Verde Monogás com DD 22		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_30		1										0.0894		0.1175				FNAC 100% Verde Monogás com DD 22		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_31		1										0.0158		0.1351				FNAC 100% Verde Monogás com DD+FE 22		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_31		1										0.0416		0.1282				FNAC 100% Verde Monogás com DD+FE 22		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_31		1										0.0656		0.1178				FNAC 100% Verde Monogás com DD+FE 22		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_31		1										0.0894		0.1129				FNAC 100% Verde Monogás com DD+FE 22		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		1.15		1				GOLD_32		1		0.2155		0.1548										0.18515		FNAC 100% Verde Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		2.3		2				GOLD_32		1		0.3015		0.1548										0.22815		FNAC 100% Verde Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45		3				GOLD_32		1		0.3075		0.1548										0.23115		FNAC 100% Verde Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6		4				GOLD_32		1		0.4185		0.1548										0.28665		FNAC 100% Verde Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_32		1		0.5095		0.1548										0.33215		FNAC 100% Verde Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_32		1		0.5645		0.1548										0.35965		FNAC 100% Verde Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_32		1		0.7755		0.1548										0.46515		FNAC 100% Verde Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_32		1		0.9985		0.1548										0.57665		FNAC 100% Verde Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_32		1		1.2585		0.1548										0.70665		FNAC 100% Verde Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_32		1		1.5825		0.1548										0.86865		FNAC 100% Verde Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45						GOLD_32		2		0.3075		0.2013		0.1036								0.2041333333		FNAC 100% Verde Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6						GOLD_32		2		0.4185		0.2013		0.1036								0.2411333333		FNAC 100% Verde Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_32		2		0.5095		0.2013		0.1036								0.2714666667		FNAC 100% Verde Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_32		2		0.5645		0.2013		0.1036								0.2898		FNAC 100% Verde Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_32		2		0.7755		0.2013		0.1036								0.3601333333		FNAC 100% Verde Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_32		2		0.9985		0.2013		0.1036								0.4344666667		FNAC 100% Verde Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_32		2		1.2585		0.2013		0.1036								0.5211333333		FNAC 100% Verde Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_32		2		1.5825		0.2013		0.1036								0.6291333333		FNAC 100% Verde Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		1.15		1				GOLD_33		1		0.2155		0.149										0.18225		FNAC 100% Verde Monoelétrico com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		2.3		2				GOLD_33		1		0.3015		0.149										0.22525		FNAC 100% Verde Monoelétrico com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45		3				GOLD_33		1		0.3075		0.149										0.22825		FNAC 100% Verde Monoelétrico com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6		4				GOLD_33		1		0.4185		0.149										0.28375		FNAC 100% Verde Monoelétrico com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_33		1		0.5095		0.149										0.32925		FNAC 100% Verde Monoelétrico com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_33		1		0.5645		0.149										0.35675		FNAC 100% Verde Monoelétrico com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_33		1		0.7755		0.149										0.46225		FNAC 100% Verde Monoelétrico com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_33		1		0.9985		0.149										0.57375		FNAC 100% Verde Monoelétrico com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_33		1		1.2585		0.149										0.70375		FNAC 100% Verde Monoelétrico com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_33		1		1.5825		0.149										0.86575		FNAC 100% Verde Monoelétrico com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45						GOLD_33		2		0.3075		0.1938		0.0997								0.2003333333		FNAC 100% Verde Monoelétrico com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6						GOLD_33		2		0.4185		0.1938		0.0997								0.2373333333		FNAC 100% Verde Monoelétrico com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_33		2		0.5095		0.1938		0.0997								0.2676666667		FNAC 100% Verde Monoelétrico com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_33		2		0.5645		0.1938		0.0997								0.286		FNAC 100% Verde Monoelétrico com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_33		2		0.7755		0.1938		0.0997								0.3563333333		FNAC 100% Verde Monoelétrico com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_33		2		0.9985		0.1938		0.0997								0.4306666667		FNAC 100% Verde Monoelétrico com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_33		2		1.2585		0.1938		0.0997								0.5173333333		FNAC 100% Verde Monoelétrico com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_33		2		1.5825		0.1938		0.0997								0.6253333333		FNAC 100% Verde Monoelétrico com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		1.15		1				GOLD_34		1		0.2155		0.149										0.18225		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		2.3		2				GOLD_34		1		0.3015		0.149										0.22525		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45		3				GOLD_34		1		0.3075		0.149										0.22825		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6		4				GOLD_34		1		0.4185		0.149										0.28375		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_34		1		0.5095		0.149										0.32925		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_34		1		0.5645		0.149										0.35675		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_34		1		0.7755		0.149										0.46225		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_34		1		0.9985		0.149										0.57375		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_34		1		1.2585		0.149										0.70375		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_34		1		1.5825		0.149										0.86575		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45						GOLD_34		2		0.3075		0.1938		0.0997								0.2003333333		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6						GOLD_34		2		0.4185		0.1938		0.0997								0.2373333333		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_34		2		0.5095		0.1938		0.0997								0.2676666667		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_34		2		0.5645		0.1938		0.0997								0.286		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_34		2		0.7755		0.1938		0.0997								0.3563333333		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_34		2		0.9985		0.1938		0.0997								0.4306666667		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_34		2		1.2585		0.1938		0.0997								0.5173333333		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_34		2		1.5825		0.1938		0.0997								0.6253333333		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		1.15		1				GOLD_35		1		0.2155		0.1432										0.17935		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		2.3		2				GOLD_35		1		0.3015		0.1432										0.22235		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45		3				GOLD_35		1		0.3075		0.1432										0.22535		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6		4				GOLD_35		1		0.4185		0.1432										0.28085		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_35		1		0.5095		0.1432										0.32635		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_35		1		0.5645		0.1432										0.35385		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_35		1		0.7755		0.1432										0.45935		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_35		1		0.9985		0.1432										0.57085		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_35		1		1.2585		0.1432										0.70085		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_35		1		1.5825		0.1432										0.86285		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45						GOLD_35		2		0.3075		0.1862		0.0958								0.1965		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6						GOLD_35		2		0.4185		0.1862		0.0958								0.2335		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_35		2		0.5095		0.1862		0.0958								0.2638333333		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_35		2		0.5645		0.1862		0.0958								0.2821666667		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_35		2		0.7755		0.1862		0.0958								0.3525		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_35		2		0.9985		0.1862		0.0958								0.4268333333		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_35		2		1.2585		0.1862		0.0958								0.5135		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_35		2		1.5825		0.1862		0.0958								0.6215		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_36		1		0.2155		0.1548						0.0158		0.1461		0.18515		FNAC 100% Verde Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_36		1		0.3015		0.1548						0.0416		0.1387		0.22815		FNAC 100% Verde Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_36		1		0.3075		0.1548						0.0656		0.1274		0.23115		FNAC 100% Verde Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_36		1		0.4185		0.1548						0.0894		0.1221		0.28665		FNAC 100% Verde Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_36		1		0.5095		0.1548										0.33215		FNAC 100% Verde Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_36		1		0.5645		0.1548										0.35965		FNAC 100% Verde Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_36		1		0.7755		0.1548										0.46515		FNAC 100% Verde Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_36		1		0.9985		0.1548										0.57665		FNAC 100% Verde Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_36		1		1.2585		0.1548										0.70665		FNAC 100% Verde Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_36		1		1.5825		0.1548										0.86865		FNAC 100% Verde Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45						GOLD_36		2		0.3075		0.2013		0.1036								0.2041333333		FNAC 100% Verde Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6						GOLD_36		2		0.4185		0.2013		0.1036								0.2411333333		FNAC 100% Verde Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_36		2		0.5095		0.2013		0.1036								0.2714666667		FNAC 100% Verde Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_36		2		0.5645		0.2013		0.1036								0.2898		FNAC 100% Verde Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_36		2		0.7755		0.2013		0.1036								0.3601333333		FNAC 100% Verde Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_36		2		0.9985		0.2013		0.1036								0.4344666667		FNAC 100% Verde Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_36		2		1.2585		0.2013		0.1036								0.5211333333		FNAC 100% Verde Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_36		2		1.5825		0.2013		0.1036								0.6291333333		FNAC 100% Verde Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_37		1		0.2155		0.149						0.0158		0.1406		0.18225		FNAC 100% Verde Dual com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_37		1		0.3015		0.149						0.0416		0.1334		0.22525		FNAC 100% Verde Dual com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_37		1		0.3075		0.149						0.0656		0.1226		0.22825		FNAC 100% Verde Dual com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_37		1		0.4185		0.149						0.0894		0.1175		0.28375		FNAC 100% Verde Dual com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_37		1		0.5095		0.149										0.32925		FNAC 100% Verde Dual com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_37		1		0.5645		0.149										0.35675		FNAC 100% Verde Dual com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_37		1		0.7755		0.149										0.46225		FNAC 100% Verde Dual com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_37		1		0.9985		0.149										0.57375		FNAC 100% Verde Dual com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_37		1		1.2585		0.149										0.70375		FNAC 100% Verde Dual com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_37		1		1.5825		0.149										0.86575		FNAC 100% Verde Dual com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45						GOLD_37		2		0.3075		0.1938		0.0997								0.2003333333		FNAC 100% Verde Dual com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6						GOLD_37		2		0.4185		0.1938		0.0997								0.2373333333		FNAC 100% Verde Dual com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_37		2		0.5095		0.1938		0.0997								0.2676666667		FNAC 100% Verde Dual com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_37		2		0.5645		0.1938		0.0997								0.286		FNAC 100% Verde Dual com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_37		2		0.7755		0.1938		0.0997								0.3563333333		FNAC 100% Verde Dual com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_37		2		0.9985		0.1938		0.0997								0.4306666667		FNAC 100% Verde Dual com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_37		2		1.2585		0.1938		0.0997								0.5173333333		FNAC 100% Verde Dual com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_37		2		1.5825		0.1938		0.0997								0.6253333333		FNAC 100% Verde Dual com FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_38		1		0.2155		0.149						0.0158		0.1406		0.18225		FNAC 100% Verde Dual com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_38		1		0.3015		0.149						0.0416		0.1334		0.22525		FNAC 100% Verde Dual com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_38		1		0.3075		0.149						0.0656		0.1226		0.22825		FNAC 100% Verde Dual com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_38		1		0.4185		0.149						0.0894		0.1175		0.28375		FNAC 100% Verde Dual com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_38		1		0.5095		0.149										0.32925		FNAC 100% Verde Dual com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_38		1		0.5645		0.149										0.35675		FNAC 100% Verde Dual com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_38		1		0.7755		0.149										0.46225		FNAC 100% Verde Dual com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_38		1		0.9985		0.149										0.57375		FNAC 100% Verde Dual com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_38		1		1.2585		0.149										0.70375		FNAC 100% Verde Dual com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_38		1		1.5825		0.149										0.86575		FNAC 100% Verde Dual com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45						GOLD_38		2		0.3075		0.1938		0.0997								0.2003333333		FNAC 100% Verde Dual com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6						GOLD_38		2		0.4185		0.1938		0.0997								0.2373333333		FNAC 100% Verde Dual com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_38		2		0.5095		0.1938		0.0997								0.2676666667		FNAC 100% Verde Dual com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_38		2		0.5645		0.1938		0.0997								0.286		FNAC 100% Verde Dual com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_38		2		0.7755		0.1938		0.0997								0.3563333333		FNAC 100% Verde Dual com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_38		2		0.9985		0.1938		0.0997								0.4306666667		FNAC 100% Verde Dual com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_38		2		1.2585		0.1938		0.0997								0.5173333333		FNAC 100% Verde Dual com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_38		2		1.5825		0.1938		0.0997								0.6253333333		FNAC 100% Verde Dual com DD 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_39		1		0.2155		0.1432						0.0158		0.1351		0.17935		FNAC 100% Verde Dual com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_39		1		0.3015		0.1432						0.0416		0.1282		0.22235		FNAC 100% Verde Dual com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_39		1		0.3075		0.1432						0.0656		0.1178		0.22535		FNAC 100% Verde Dual com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_39		1		0.4185		0.1432						0.0894		0.1129		0.28085		FNAC 100% Verde Dual com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_39		1		0.5095		0.1432										0.32635		FNAC 100% Verde Dual com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_39		1		0.5645		0.1432										0.35385		FNAC 100% Verde Dual com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_39		1		0.7755		0.1432										0.45935		FNAC 100% Verde Dual com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_39		1		0.9985		0.1432										0.57085		FNAC 100% Verde Dual com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_39		1		1.2585		0.1432										0.70085		FNAC 100% Verde Dual com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_39		1		1.5825		0.1432										0.86285		FNAC 100% Verde Dual com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45						GOLD_39		2		0.3075		0.1862		0.0958								0.1965		FNAC 100% Verde Dual com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6						GOLD_39		2		0.4185		0.1862		0.0958								0.2335		FNAC 100% Verde Dual com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_39		2		0.5095		0.1862		0.0958								0.2638333333		FNAC 100% Verde Dual com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_39		2		0.5645		0.1862		0.0958								0.2821666667		FNAC 100% Verde Dual com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_39		2		0.7755		0.1862		0.0958								0.3525		FNAC 100% Verde Dual com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_39		2		0.9985		0.1862		0.0958								0.4268333333		FNAC 100% Verde Dual com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_39		2		1.2585		0.1862		0.0958								0.5135		FNAC 100% Verde Dual com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_39		2		1.5825		0.1862		0.0958								0.6215		FNAC 100% Verde Dual com DD+FE 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_40		1										0.0158		0.1492				Digital 22 Monogás		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_40		1										0.0416		0.1416				Digital 22 Monogás		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_40		1										0.0656		0.1302				Digital 22 Monogás		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_40		1										0.0894		0.1248				Digital 22 Monogás		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_41		1										0.0158		0.1437				Digital 22 Monogás com FE		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_41		1										0.0416		0.1364				Digital 22 Monogás com FE		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_41		1										0.0656		0.1254				Digital 22 Monogás com FE		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_41		1										0.0894		0.1202				Digital 22 Monogás com FE		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_42		1										0.0158		0.1437				Digital 22 Monogás com DD		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_42		1										0.0416		0.1364				Digital 22 Monogás com DD		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_42		1										0.0656		0.1254				Digital 22 Monogás com DD		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_42		1										0.0894		0.1202				Digital 22 Monogás com DD		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_43		1										0.0158		0.1382				Digital 22 Monogás com DD+FE		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_43		1										0.0416		0.1312				Digital 22 Monogás com DD+FE		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_43		1										0.0656		0.1206				Digital 22 Monogás com DD+FE		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_43		1										0.0894		0.1156				Digital 22 Monogás com DD+FE		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		1.15		1				GOLD_44		1		0.2155		0.1582										0.18685		Digital 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		2.3		2				GOLD_44		1		0.3015		0.1582										0.22985		Digital 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45		3				GOLD_44		1		0.3075		0.1582										0.23285		Digital 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6		4				GOLD_44		1		0.4185		0.1582										0.28835		Digital 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_44		1		0.5095		0.1582										0.33385		Digital 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_44		1		0.5645		0.1582										0.36135		Digital 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_44		1		0.7755		0.1582										0.46685		Digital 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_44		1		0.9985		0.1582										0.57835		Digital 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_44		1		1.2585		0.1582										0.70835		Digital 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_44		1		1.5825		0.1582										0.87035		Digital 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45						GOLD_44		2		0.3075		0.2057		0.1058								0.2063333333		Digital 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6						GOLD_44		2		0.4185		0.2057		0.1058								0.2433333333		Digital 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_44		2		0.5095		0.2057		0.1058								0.2736666667		Digital 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_44		2		0.5645		0.2057		0.1058								0.292		Digital 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_44		2		0.7755		0.2057		0.1058								0.3623333333		Digital 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_44		2		0.9985		0.2057		0.1058								0.4366666667		Digital 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_44		2		1.2585		0.2057		0.1058								0.5233333333		Digital 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_44		2		1.5825		0.2057		0.1058								0.6313333333		Digital 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		1.15		1				GOLD_45		1		0.2155		0.1523										0.1839		Digital 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		2.3		2				GOLD_45		1		0.3015		0.1523										0.2269		Digital 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45		3				GOLD_45		1		0.3075		0.1523										0.2299		Digital 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6		4				GOLD_45		1		0.4185		0.1523										0.2854		Digital 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_45		1		0.5095		0.1523										0.3309		Digital 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_45		1		0.5645		0.1523										0.3584		Digital 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_45		1		0.7755		0.1523										0.4639		Digital 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_45		1		0.9985		0.1523										0.5754		Digital 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_45		1		1.2585		0.1523										0.7054		Digital 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_45		1		1.5825		0.1523										0.8674		Digital 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45						GOLD_45		2		0.3075		0.1981		0.1019								0.2025		Digital 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6						GOLD_45		2		0.4185		0.1981		0.1019								0.2395		Digital 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_45		2		0.5095		0.1981		0.1019								0.2698333333		Digital 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_45		2		0.5645		0.1981		0.1019								0.2881666667		Digital 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_45		2		0.7755		0.1981		0.1019								0.3585		Digital 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_45		2		0.9985		0.1981		0.1019								0.4328333333		Digital 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_45		2		1.2585		0.1981		0.1019								0.5195		Digital 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_45		2		1.5825		0.1981		0.1019								0.6275		Digital 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		1.15		1				GOLD_46		1		0.2155		0.1523										0.1839		Digital 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		2.3		2				GOLD_46		1		0.3015		0.1523										0.2269		Digital 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45		3				GOLD_46		1		0.3075		0.1523										0.2299		Digital 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6		4				GOLD_46		1		0.4185		0.1523										0.2854		Digital 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_46		1		0.5095		0.1523										0.3309		Digital 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_46		1		0.5645		0.1523										0.3584		Digital 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_46		1		0.7755		0.1523										0.4639		Digital 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_46		1		0.9985		0.1523										0.5754		Digital 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_46		1		1.2585		0.1523										0.7054		Digital 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_46		1		1.5825		0.1523										0.8674		Digital 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45						GOLD_46		2		0.3075		0.1981		0.1019								0.2025		Digital 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6						GOLD_46		2		0.4185		0.1981		0.1019								0.2395		Digital 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_46		2		0.5095		0.1981		0.1019								0.2698333333		Digital 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_46		2		0.5645		0.1981		0.1019								0.2881666667		Digital 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_46		2		0.7755		0.1981		0.1019								0.3585		Digital 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_46		2		0.9985		0.1981		0.1019								0.4328333333		Digital 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_46		2		1.2585		0.1981		0.1019								0.5195		Digital 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_46		2		1.5825		0.1981		0.1019								0.6275		Digital 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		1.15		1				GOLD_47		1		0.2155		0.1465										0.181		Digital 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		2.3		2				GOLD_47		1		0.3015		0.1465										0.224		Digital 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45		3				GOLD_47		1		0.3075		0.1465										0.227		Digital 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6		4				GOLD_47		1		0.4185		0.1465										0.2825		Digital 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_47		1		0.5095		0.1465										0.328		Digital 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_47		1		0.5645		0.1465										0.3555		Digital 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_47		1		0.7755		0.1465										0.461		Digital 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_47		1		0.9985		0.1465										0.5725		Digital 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_47		1		1.2585		0.1465										0.7025		Digital 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_47		1		1.5825		0.1465										0.8645		Digital 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45						GOLD_47		2		0.3075		0.1905		0.098								0.1986666667		Digital 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6						GOLD_47		2		0.4185		0.1905		0.098								0.2356666667		Digital 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_47		2		0.5095		0.1905		0.098								0.266		Digital 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_47		2		0.5645		0.1905		0.098								0.2843333333		Digital 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_47		2		0.7755		0.1905		0.098								0.3546666667		Digital 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_47		2		0.9985		0.1905		0.098								0.429		Digital 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_47		2		1.2585		0.1905		0.098								0.5156666667		Digital 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_47		2		1.5825		0.1905		0.098								0.6236666667		Digital 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_48		1		0.2155		0.1582						0.0158		0.1492		0.18685		Digital 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_48		1		0.3015		0.1582						0.0416		0.1416		0.22985		Digital 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_48		1		0.3075		0.1582						0.0656		0.1302		0.23285		Digital 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_48		1		0.4185		0.1582						0.0894		0.1248		0.28835		Digital 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_48		1		0.5095		0.1582										0.33385		Digital 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_48		1		0.5645		0.1582										0.36135		Digital 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_48		1		0.7755		0.1582										0.46685		Digital 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_48		1		0.9985		0.1582										0.57835		Digital 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_48		1		1.2585		0.1582										0.70835		Digital 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_48		1		1.5825		0.1582										0.87035		Digital 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45						GOLD_48		2		0.3075		0.2057		0.1058								0.2063333333		Digital 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6						GOLD_48		2		0.4185		0.2057		0.1058								0.2433333333		Digital 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_48		2		0.5095		0.2057		0.1058								0.2736666667		Digital 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_48		2		0.5645		0.2057		0.1058								0.292		Digital 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_48		2		0.7755		0.2057		0.1058								0.3623333333		Digital 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_48		2		0.9985		0.2057		0.1058								0.4366666667		Digital 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_48		2		1.2585		0.2057		0.1058								0.5233333333		Digital 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_48		2		1.5825		0.2057		0.1058								0.6313333333		Digital 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_49		1		0.2155		0.1523						0.0158		0.1437		0.1839		Digital 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_49		1		0.3015		0.1523						0.0416		0.1364		0.2269		Digital 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_49		1		0.3075		0.1523						0.0656		0.1254		0.2299		Digital 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_49		1		0.4185		0.1523						0.0894		0.1202		0.2854		Digital 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_49		1		0.5095		0.1523										0.3309		Digital 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_49		1		0.5645		0.1523										0.3584		Digital 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_49		1		0.7755		0.1523										0.4639		Digital 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_49		1		0.9985		0.1523										0.5754		Digital 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_49		1		1.2585		0.1523										0.7054		Digital 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_49		1		1.5825		0.1523										0.8674		Digital 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45						GOLD_49		2		0.3075		0.1981		0.1019								0.2025		Digital 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6						GOLD_49		2		0.4185		0.1981		0.1019								0.2395		Digital 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_49		2		0.5095		0.1981		0.1019								0.2698333333		Digital 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_49		2		0.5645		0.1981		0.1019								0.2881666667		Digital 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_49		2		0.7755		0.1981		0.1019								0.3585		Digital 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_49		2		0.9985		0.1981		0.1019								0.4328333333		Digital 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_49		2		1.2585		0.1981		0.1019								0.5195		Digital 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_49		2		1.5825		0.1981		0.1019								0.6275		Digital 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_50		1		0.2155		0.1523						0.0158		0.1437		0.1839		Digital 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_50		1		0.3015		0.1523						0.0416		0.1364		0.2269		Digital 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_50		1		0.3075		0.1523						0.0656		0.1254		0.2299		Digital 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_50		1		0.4185		0.1523						0.0894		0.1202		0.2854		Digital 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_50		1		0.5095		0.1523										0.3309		Digital 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_50		1		0.5645		0.1523										0.3584		Digital 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_50		1		0.7755		0.1523										0.4639		Digital 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_50		1		0.9985		0.1523										0.5754		Digital 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_50		1		1.2585		0.1523										0.7054		Digital 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_50		1		1.5825		0.1523										0.8674		Digital 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45						GOLD_50		2		0.3075		0.1981		0.1019								0.2025		Digital 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6						GOLD_50		2		0.4185		0.1981		0.1019								0.2395		Digital 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_50		2		0.5095		0.1981		0.1019								0.2698333333		Digital 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_50		2		0.5645		0.1981		0.1019								0.2881666667		Digital 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_50		2		0.7755		0.1981		0.1019								0.3585		Digital 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_50		2		0.9985		0.1981		0.1019								0.4328333333		Digital 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_50		2		1.2585		0.1981		0.1019								0.5195		Digital 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_50		2		1.5825		0.1981		0.1019								0.6275		Digital 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_51		1		0.2155		0.1465						0.0158		0.1382		0.181		Digital 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_51		1		0.3015		0.1465						0.0416		0.1312		0.224		Digital 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_51		1		0.3075		0.1465						0.0656		0.1206		0.227		Digital 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_51		1		0.4185		0.1465						0.0894		0.1156		0.2825		Digital 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_51		1		0.5095		0.1465										0.328		Digital 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_51		1		0.5645		0.1465										0.3555		Digital 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_51		1		0.7755		0.1465										0.461		Digital 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_51		1		0.9985		0.1465										0.5725		Digital 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_51		1		1.2585		0.1465										0.7025		Digital 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_51		1		1.5825		0.1465										0.8645		Digital 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45						GOLD_51		2		0.3075		0.1905		0.098								0.1986666667		Digital 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6						GOLD_51		2		0.4185		0.1905		0.098								0.2356666667		Digital 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_51		2		0.5095		0.1905		0.098								0.266		Digital 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_51		2		0.5645		0.1905		0.098								0.2843333333		Digital 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_51		2		0.7755		0.1905		0.098								0.3546666667		Digital 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_51		2		0.9985		0.1905		0.098								0.429		Digital 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_51		2		1.2585		0.1905		0.098								0.5156666667		Digital 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_51		2		1.5825		0.1905		0.098								0.6236666667		Digital 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_52		1										0.1403		0.1226				Desconto Máximo Monogás 22		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_52		1										0.2566		0.1309				Desconto Máximo Monogás 22		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_52		1										0.4445		0.1186				Desconto Máximo Monogás 22		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_52		1										0.7273		0.1155				Desconto Máximo Monogás 22		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		1.15		1				GOLD_53		1		0.166		0.1411										0.15355		Desconto Máximo Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		10/1/22		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		2.3		2				GOLD_53		1		0.2444		0.1411										0.19275		Desconto Máximo Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		10/1/22		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45		3				GOLD_53		1		0.35		0.1411										0.24555		Desconto Máximo Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		10/1/22		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6		4				GOLD_53		1		0.5094		0.1411										0.32525		Desconto Máximo Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		10/1/22		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_53		1		0.6166		0.1411										0.37885		Desconto Máximo Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		10/1/22		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_53		1		0.7241		0.1411										0.4326		Desconto Máximo Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		10/1/22		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_53		1		0.9947		0.1411										0.5679		Desconto Máximo Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		10/1/22		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_53		1		1.2688		0.1411										0.70495		Desconto Máximo Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		10/1/22		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_53		1		1.5406		0.1411										0.84085		Desconto Máximo Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		10/1/22		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_53		1		1.8155		0.1411										0.9783		Desconto Máximo Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		10/1/22		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45						GOLD_53		2		0.35		0.1895		0.0925								0.2106666667		Desconto Máximo Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		10/1/22		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6						GOLD_53		2		0.5094		0.1895		0.0925								0.2638		Desconto Máximo Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		10/1/22		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_53		2		0.6166		0.1895		0.0925								0.2995333333		Desconto Máximo Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		10/1/22		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_53		2		0.7241		0.1895		0.0925								0.3353666667		Desconto Máximo Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		10/1/22		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_53		2		0.9947		0.1895		0.0925								0.4255666667		Desconto Máximo Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		10/1/22		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_53		2		1.2688		0.1895		0.0925								0.5169333333		Desconto Máximo Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		10/1/22		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_53		2		1.5406		0.1895		0.0925								0.6075333333		Desconto Máximo Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		10/1/22		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_53		2		1.8155		0.1895		0.0925								0.6991666667		Desconto Máximo Monoelétrico 22		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		10/1/22		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_54		1		0.166		0.1411						0.1403		0.1226		0.15355		Desconto Máximo Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_54		1		0.2444		0.1411						0.2566		0.1309		0.19275		Desconto Máximo Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_54		1		0.35		0.1411						0.4445		0.1186		0.24555		Desconto Máximo Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_54		1		0.5094		0.1411						0.7273		0.1155		0.32525		Desconto Máximo Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_54		1		0.6166		0.1411										0.37885		Desconto Máximo Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_54		1		0.7241		0.1411										0.4326		Desconto Máximo Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_54		1		0.9947		0.1411										0.5679		Desconto Máximo Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_54		1		1.2688		0.1411										0.70495		Desconto Máximo Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_54		1		1.5406		0.1411										0.84085		Desconto Máximo Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_54		1		1.8155		0.1411										0.9783		Desconto Máximo Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45						GOLD_54		2		0.35		0.1895		0.0925								0.2106666667		Desconto Máximo Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6						GOLD_54		2		0.5094		0.1895		0.0925								0.2638		Desconto Máximo Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_54		2		0.6166		0.1895		0.0925								0.2995333333		Desconto Máximo Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_54		2		0.7241		0.1895		0.0925								0.3353666667		Desconto Máximo Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_54		2		0.9947		0.1895		0.0925								0.4255666667		Desconto Máximo Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_54		2		1.2688		0.1895		0.0925								0.5169333333		Desconto Máximo Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_54		2		1.5406		0.1895		0.0925								0.6075333333		Desconto Máximo Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_54		2		1.8155		0.1895		0.0925								0.6991666667		Desconto Máximo Dual 22		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_55		1										0.069		0.1127				Monogás ACP 22		Apenas para clientes ACP		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_55		1										0.0837		0.1177				Monogás ACP 22		Apenas para clientes ACP		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_55		1										0.131		0.118				Monogás ACP 22		Apenas para clientes ACP		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_55		1										0.1854		0.1113				Monogás ACP 22		Apenas para clientes ACP		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		1.15		1				GOLD_56		1		0.1012		0.1414										0.1213		Monoeletrico ACP 2022		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		2.3		2				GOLD_56		1		0.165		0.1414										0.1532		Monoeletrico ACP 2022		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45		3				GOLD_56		1		0.1826		0.1414										0.162		Monoeletrico ACP 2022		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6		4				GOLD_56		1		0.3063		0.1414										0.22385		Monoeletrico ACP 2022		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_56		1		0.3301		0.1414										0.23575		Monoeletrico ACP 2022		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_56		1		0.3353		0.1414										0.23835		Monoeletrico ACP 2022		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_56		1		0.6123		0.1414										0.37685		Monoeletrico ACP 2022		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_56		1		0.7149		0.1414										0.42815		Monoeletrico ACP 2022		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_56		1		1.0262		0.1414										0.5838		Monoeletrico ACP 2022		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_56		1		1.2783		0.1414										0.70985		Monoeletrico ACP 2022		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45						GOLD_56		2		0.186		0.1761		0.0941								0.1520666667		Monoeletrico ACP 2022		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6						GOLD_56		2		0.2858		0.1761		0.0941								0.1853333333		Monoeletrico ACP 2022		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_56		2		0.3311		0.1761		0.0941								0.2004333333		Monoeletrico ACP 2022		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_56		2		0.3555		0.1761		0.0941								0.2085666667		Monoeletrico ACP 2022		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_56		2		0.5919		0.1761		0.0941								0.2873666667		Monoeletrico ACP 2022		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_56		2		0.7485		0.1761		0.0941								0.3395666667		Monoeletrico ACP 2022		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_56		2		1.0058		0.1761		0.0941								0.4253333333		Monoeletrico ACP 2022		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_56		2		1.2476		0.1761		0.0941								0.5059333333		Monoeletrico ACP 2022		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_57		1		0.1012		0.1414						0.069		0.1127		0.1213		Dual ACP 22		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_57		1		0.165		0.1414						0.0837		0.1177		0.1532		Dual ACP 22		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_57		1		0.1826		0.1414						0.131		0.118		0.162		Dual ACP 22		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_57		1		0.3063		0.1414						0.1854		0.1113		0.22385		Dual ACP 22		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_57		1		0.3301		0.1414										0.23575		Dual ACP 22		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_57		1		0.3353		0.1414										0.23835		Dual ACP 22		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_57		1		0.6123		0.1414										0.37685		Dual ACP 22		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_57		1		0.7149		0.1414										0.42815		Dual ACP 22		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_57		1		1.0262		0.1414										0.5838		Dual ACP 22		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_57		1		1.2783		0.1414										0.70985		Dual ACP 22		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45						GOLD_57		2		0.186		0.1761		0.0941								0.1520666667		Dual ACP 22		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6						GOLD_57		2		0.2858		0.1761		0.0941								0.1853333333		Dual ACP 22		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_57		2		0.3311		0.1761		0.0941								0.2004333333		Dual ACP 22		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_57		2		0.3555		0.1761		0.0941								0.2085666667		Dual ACP 22		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_57		2		0.5919		0.1761		0.0941								0.2873666667		Dual ACP 22		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_57		2		0.7485		0.1761		0.0941								0.3395666667		Dual ACP 22		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_57		2		1.0058		0.1761		0.0941								0.4253333333		Dual ACP 22		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_57		2		1.2476		0.1761		0.0941								0.5059333333		Dual ACP 22		Apenas para clientes ACP		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_58		1										0.0158		0.1515				+ Cliente 22 Monogás		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, Inbound e Outbound.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_58		1										0.0416		0.1291				+ Cliente 22 Monogás		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, Inbound e Outbound.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_58		1										0.0656		0.1133				+ Cliente 22 Monogás		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, Inbound e Outbound.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_58		1										0.0894		0.1064				+ Cliente 22 Monogás		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, Inbound e Outbound.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_59		1										0.0158		0.1459				+ Cliente 22 Monogás com FE		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, Inbound e Outbound com adesão à Fatura Eletrónica		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_59		1										0.0416		0.1243				+ Cliente 22 Monogás com FE		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, Inbound e Outbound com adesão à Fatura Eletrónica		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_59		1										0.0656		0.1091				+ Cliente 22 Monogás com FE		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, Inbound e Outbound com adesão à Fatura Eletrónica		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_59		1										0.0894		0.1025				+ Cliente 22 Monogás com FE		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, Inbound e Outbound com adesão à Fatura Eletrónica		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_60		1										0.0158		0.1459				+ Cliente 22 Monogás com DD		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, Inbound e Outbound com adesão ao Débito Direto		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_60		1										0.0416		0.1243				+ Cliente 22 Monogás com DD		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, Inbound e Outbound com adesão ao Débito Direto		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_60		1										0.0656		0.1091				+ Cliente 22 Monogás com DD		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, Inbound e Outbound com adesão ao Débito Direto		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_60		1										0.0894		0.1025				+ Cliente 22 Monogás com DD		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, Inbound e Outbound com adesão ao Débito Direto		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_61		1										0.0158		0.1403				+ Cliente 22 Monogás com DD+FE		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, Inbound e Outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_61		1										0.0416		0.1196				+ Cliente 22 Monogás com DD+FE		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, Inbound e Outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_61		1										0.0656		0.1049				+ Cliente 22 Monogás com DD+FE		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, Inbound e Outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_61		1										0.0894		0.0986				+ Cliente 22 Monogás com DD+FE		0		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, Inbound e Outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		1.15		1				GOLD_62		1		0.1508		0.1582										0.1545		+ Cliente 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		2.3		2				GOLD_62		1		0.211		0.1582										0.1846		+ Cliente 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45		3				GOLD_62		1		0.2152		0.1582										0.1867		+ Cliente 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6		4				GOLD_62		1		0.2928		0.1582										0.2255		+ Cliente 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_62		1		0.3566		0.1582										0.2574		+ Cliente 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_62		1		0.395		0.1582										0.2766		+ Cliente 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_62		1		0.5427		0.1582										0.35045		+ Cliente 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_62		1		0.6987		0.1582										0.42845		+ Cliente 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_62		1		0.8806		0.1582										0.5194		+ Cliente 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_62		1		1.1073		0.1582										0.63275		+ Cliente 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45						GOLD_62		2		0.2152		0.2057		0.1058								0.1755666667		+ Cliente 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6						GOLD_62		2		0.2928		0.2057		0.1058								0.2014333333		+ Cliente 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_62		2		0.3566		0.2057		0.1058								0.2227		+ Cliente 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_62		2		0.395		0.2057		0.1058								0.2355		+ Cliente 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_62		2		0.5427		0.2057		0.1058								0.2847333333		+ Cliente 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_62		2		0.6987		0.2057		0.1058								0.3367333333		+ Cliente 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_62		2		0.8806		0.2057		0.1058								0.3973666667		+ Cliente 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_62		2		1.1073		0.2057		0.1058								0.4729333333		+ Cliente 22 Monoelétrico		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		1.15		1				GOLD_63		1		0.1508		0.1523										0.15155		+ Cliente 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		2.3		2				GOLD_63		1		0.211		0.1523										0.18165		+ Cliente 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45		3				GOLD_63		1		0.2152		0.1523										0.18375		+ Cliente 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6		4				GOLD_63		1		0.2928		0.1523										0.22255		+ Cliente 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_63		1		0.3566		0.1523										0.25445		+ Cliente 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_63		1		0.395		0.1523										0.27365		+ Cliente 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_63		1		0.5427		0.1523										0.3475		+ Cliente 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_63		1		0.6987		0.1523										0.4255		+ Cliente 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_63		1		0.8806		0.1523										0.51645		+ Cliente 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_63		1		1.1073		0.1523										0.6298		+ Cliente 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45						GOLD_63		2		0.2152		0.1981		0.1019								0.1717333333		+ Cliente 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6						GOLD_63		2		0.2928		0.1981		0.1019								0.1976		+ Cliente 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_63		2		0.3566		0.1981		0.1019								0.2188666667		+ Cliente 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_63		2		0.395		0.1981		0.1019								0.2316666667		+ Cliente 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_63		2		0.5427		0.1981		0.1019								0.2809		+ Cliente 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_63		2		0.6987		0.1981		0.1019								0.3329		+ Cliente 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_63		2		0.8806		0.1981		0.1019								0.3935333333		+ Cliente 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_63		2		1.1073		0.1981		0.1019								0.4691		+ Cliente 22 Monoelétrico com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		1.15		1				GOLD_64		1		0.1508		0.1523										0.15155		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		2.3		2				GOLD_64		1		0.211		0.1523										0.18165		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45		3				GOLD_64		1		0.2152		0.1523										0.18375		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6		4				GOLD_64		1		0.2928		0.1523										0.22255		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_64		1		0.3566		0.1523										0.25445		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_64		1		0.395		0.1523										0.27365		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_64		1		0.5427		0.1523										0.3475		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_64		1		0.6987		0.1523										0.4255		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_64		1		0.8806		0.1523										0.51645		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_64		1		1.1073		0.1523										0.6298		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45						GOLD_64		2		0.2152		0.1981		0.1019								0.1717333333		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6						GOLD_64		2		0.2928		0.1981		0.1019								0.1976		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_64		2		0.3566		0.1981		0.1019								0.2188666667		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_64		2		0.395		0.1981		0.1019								0.2316666667		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_64		2		0.5427		0.1981		0.1019								0.2809		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_64		2		0.6987		0.1981		0.1019								0.3329		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_64		2		0.8806		0.1981		0.1019								0.3935333333		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_64		2		1.1073		0.1981		0.1019								0.4691		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		1.15		1				GOLD_65		1		0.1508		0.1465										0.14865		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		2.3		2				GOLD_65		1		0.211		0.1465										0.17875		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45		3				GOLD_65		1		0.2152		0.1465										0.18085		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6		4				GOLD_65		1		0.2928		0.1465										0.21965		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_65		1		0.3566		0.1465										0.25155		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_65		1		0.395		0.1465										0.27075		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_65		1		0.5427		0.1465										0.3446		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_65		1		0.6987		0.1465										0.4226		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_65		1		0.8806		0.1465										0.51355		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_65		1		1.1073		0.1465										0.6269		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		3.45						GOLD_65		2		0.2152		0.1905		0.098								0.1679		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		4.6						GOLD_65		2		0.2928		0.1905		0.098								0.1937666667		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		5.75						GOLD_65		2		0.3566		0.1905		0.098								0.2150333333		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		6.9						GOLD_65		2		0.395		0.1905		0.098								0.2278333333		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		10.35						GOLD_65		2		0.5427		0.1905		0.098								0.2770666667		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		13.8						GOLD_65		2		0.6987		0.1905		0.098								0.3290666667		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		17.25						GOLD_65		2		0.8806		0.1905		0.098								0.3897		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		GOLD		20.7						GOLD_65		2		1.1073		0.1905		0.098								0.4652666667		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_66		1		0.1508		0.1582						0.0158		0.1515		0.1545		+ Cliente 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_66		1		0.211		0.1582						0.0416		0.1291		0.1846		+ Cliente 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_66		1		0.2152		0.1582						0.0656		0.1133		0.1867		+ Cliente 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_66		1		0.2928		0.1582						0.0894		0.1064		0.2255		+ Cliente 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_66		1		0.3566		0.1582										0.2574		+ Cliente 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_66		1		0.395		0.1582										0.2766		+ Cliente 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_66		1		0.5427		0.1582										0.35045		+ Cliente 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_66		1		0.6987		0.1582										0.42845		+ Cliente 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_66		1		0.8806		0.1582										0.5194		+ Cliente 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_66		1		1.1073		0.1582										0.63275		+ Cliente 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45						GOLD_66		2		0.2152		0.2057		0.1058								0.1755666667		+ Cliente 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6						GOLD_66		2		0.2928		0.2057		0.1058								0.2014333333		+ Cliente 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_66		2		0.3566		0.2057		0.1058								0.2227		+ Cliente 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_66		2		0.395		0.2057		0.1058								0.2355		+ Cliente 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_66		2		0.5427		0.2057		0.1058								0.2847333333		+ Cliente 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_66		2		0.6987		0.2057		0.1058								0.3367333333		+ Cliente 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_66		2		0.8806		0.2057		0.1058								0.3973666667		+ Cliente 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_66		2		1.1073		0.2057		0.1058								0.4729333333		+ Cliente 22 Dual		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_67		1		0.1508		0.1523						0.0158		0.1459		0.15155		+ Cliente 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_67		1		0.211		0.1523						0.0416		0.1243		0.18165		+ Cliente 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_67		1		0.2152		0.1523						0.0656		0.1091		0.18375		+ Cliente 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_67		1		0.2928		0.1523						0.0894		0.1025		0.22255		+ Cliente 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_67		1		0.3566		0.1523										0.25445		+ Cliente 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_67		1		0.395		0.1523										0.27365		+ Cliente 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_67		1		0.5427		0.1523										0.3475		+ Cliente 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_67		1		0.6987		0.1523										0.4255		+ Cliente 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_67		1		0.8806		0.1523										0.51645		+ Cliente 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_67		1		1.1073		0.1523										0.6298		+ Cliente 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45						GOLD_67		2		0.2152		0.1981		0.1019								0.1717333333		+ Cliente 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6						GOLD_67		2		0.2928		0.1981		0.1019								0.1976		+ Cliente 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_67		2		0.3566		0.1981		0.1019								0.2188666667		+ Cliente 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_67		2		0.395		0.1981		0.1019								0.2316666667		+ Cliente 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_67		2		0.5427		0.1981		0.1019								0.2809		+ Cliente 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_67		2		0.6987		0.1981		0.1019								0.3329		+ Cliente 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_67		2		0.8806		0.1981		0.1019								0.3935333333		+ Cliente 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_67		2		1.1073		0.1981		0.1019								0.4691		+ Cliente 22 Dual com FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_68		1		0.1508		0.1523						0.0158		0.1459		0.15155		+ Cliente 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_68		1		0.211		0.1523						0.0416		0.1243		0.18165		+ Cliente 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_68		1		0.2152		0.1523						0.0656		0.1091		0.18375		+ Cliente 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_68		1		0.2928		0.1523						0.0894		0.1025		0.22255		+ Cliente 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_68		1		0.3566		0.1523										0.25445		+ Cliente 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_68		1		0.395		0.1523										0.27365		+ Cliente 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_68		1		0.5427		0.1523										0.3475		+ Cliente 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_68		1		0.6987		0.1523										0.4255		+ Cliente 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_68		1		0.8806		0.1523										0.51645		+ Cliente 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_68		1		1.1073		0.1523										0.6298		+ Cliente 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45						GOLD_68		2		0.2152		0.1981		0.1019								0.1717333333		+ Cliente 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6						GOLD_68		2		0.2928		0.1981		0.1019								0.1976		+ Cliente 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_68		2		0.3566		0.1981		0.1019								0.2188666667		+ Cliente 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_68		2		0.395		0.1981		0.1019								0.2316666667		+ Cliente 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_68		2		0.5427		0.1981		0.1019								0.2809		+ Cliente 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_68		2		0.6987		0.1981		0.1019								0.3329		+ Cliente 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_68		2		0.8806		0.1981		0.1019								0.3935333333		+ Cliente 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_68		2		1.1073		0.1981		0.1019								0.4691		+ Cliente 22 Dual com DD		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		1.15		1				GOLD_69		1		0.1508		0.1465						0.0158		0.1403		0.14865		+ Cliente 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		2.3		2				GOLD_69		1		0.211		0.1465						0.0416		0.1196		0.17875		+ Cliente 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45		3				GOLD_69		1		0.2152		0.1465						0.0656		0.1049		0.18085		+ Cliente 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6		4				GOLD_69		1		0.2928		0.1465						0.0894		0.0986		0.21965		+ Cliente 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_69		1		0.3566		0.1465										0.25155		+ Cliente 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_69		1		0.395		0.1465										0.27075		+ Cliente 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_69		1		0.5427		0.1465										0.3446		+ Cliente 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_69		1		0.6987		0.1465										0.4226		+ Cliente 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_69		1		0.8806		0.1465										0.51355		+ Cliente 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_69		1		1.1073		0.1465										0.6269		+ Cliente 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		3.45						GOLD_69		2		0.2152		0.1905		0.098								0.1679		+ Cliente 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		4.6						GOLD_69		2		0.2928		0.1905		0.098								0.1937666667		+ Cliente 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		5.75						GOLD_69		2		0.3566		0.1905		0.098								0.2150333333		+ Cliente 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		6.9						GOLD_69		2		0.395		0.1905		0.098								0.2278333333		+ Cliente 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		10.35						GOLD_69		2		0.5427		0.1905		0.098								0.2770666667		+ Cliente 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		13.8						GOLD_69		2		0.6987		0.1905		0.098								0.3290666667		+ Cliente 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		17.25						GOLD_69		2		0.8806		0.1905		0.098								0.3897		+ Cliente 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		GOLD		20.7						GOLD_69		2		1.1073		0.1905		0.098								0.4652666667		+ Cliente 22 Dual com DD+FE		0		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		0		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/		0		808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		IBD		1.15		1				IBD_01		1										0.1333		0.1737				Negocios (FE e DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/negocios-empresas		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Gás		IBD		2.3		2				IBD_01		1										0.2114		0.1718				Negocios (FE e DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/negocios-empresas		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Gás		IBD		3.45		3				IBD_01		1										0.3448		0.171				Negocios (FE e DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/negocios-empresas		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Gás		IBD		4.6		4				IBD_01		1										0.4145		0.1705				Negocios (FE e DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/negocios-empresas		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Gás		IBD		1.15		1				IBD_02		1										0.1346		0.1754				Negocios (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de fatura eletrónica ou modo de pagamento débito direto em conta.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/negocios-empresas		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Gás		IBD		2.3		2				IBD_02		1										0.2136		0.1735				Negocios (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de fatura eletrónica ou modo de pagamento débito direto em conta.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/negocios-empresas		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Gás		IBD		3.45		3				IBD_02		1										0.3483		0.1728				Negocios (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de fatura eletrónica ou modo de pagamento débito direto em conta.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/negocios-empresas		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Gás		IBD		4.6		4				IBD_02		1										0.4188		0.1723				Negocios (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de fatura eletrónica ou modo de pagamento débito direto em conta.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/negocios-empresas		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Gás		IBD		1.15		1				IBD_03		1										0.136		0.1772				Negocios		Sem subscrição de fatura eletrónica nem modo pagamento débito direto em conta		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		11		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Gás		IBD		2.3		2				IBD_03		1										0.2157		0.1753				Negocios		Sem subscrição de fatura eletrónica nem modo pagamento débito direto em conta		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		11		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Gás		IBD		3.45		3				IBD_03		1										0.3518		0.1745				Negocios		Sem subscrição de fatura eletrónica nem modo pagamento débito direto em conta		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		11		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Gás		IBD		4.6		4				IBD_03		1										0.423		0.174				Negocios		Sem subscrição de fatura eletrónica nem modo pagamento débito direto em conta		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		11		1111		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Gás		IBD		1.15		1				IBD_04		1										0.1346		0.1754				Casa (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa, com subscrição de fatura eletrónica ou modo de pagamento débito direto em conta.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-gas		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-gas		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Gás		IBD		2.3		2				IBD_04		1										0.2136		0.1735				Casa (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa, com subscrição de fatura eletrónica ou modo de pagamento débito direto em conta.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-gas		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-gas		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Gás		IBD		3.45		3				IBD_04		1										0.3483		0.1728				Casa (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa, com subscrição de fatura eletrónica ou modo de pagamento débito direto em conta.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-gas		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-gas		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Gás		IBD		4.6		4				IBD_04		1										0.4188		0.1723				Casa (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa, com subscrição de fatura eletrónica ou modo de pagamento débito direto em conta.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-gas		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-gas		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Gás		IBD		1.15		1				IBD_05		1										0.1333		0.1737				Casa (FE e DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-gas		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-gas		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Gás		IBD		2.3		2				IBD_05		1										0.2114		0.1718				Casa (FE e DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-gas		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-gas		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Gás		IBD		3.45		3				IBD_05		1										0.3448		0.171				Casa (FE e DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-gas		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-gas		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Gás		IBD		4.6		4				IBD_05		1										0.4145		0.1705				Casa (FE e DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-gas		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-gas		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Gás		IBD		1.15		1				IBD_06		1										0.136		0.1772				Casa		Sem subscrição de fatura eletrónica nem modo pagamento débito direto em conta		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-gas		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-gas		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Gás		IBD		2.3		2				IBD_06		1										0.2157		0.1753				Casa		Sem subscrição de fatura eletrónica nem modo pagamento débito direto em conta		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-gas		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-gas		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Gás		IBD		3.45		3				IBD_06		1										0.3518		0.1745				Casa		Sem subscrição de fatura eletrónica nem modo pagamento débito direto em conta		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-gas		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-gas		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Gás		IBD		4.6		4				IBD_06		1										0.423		0.174				Casa		Sem subscrição de fatura eletrónica nem modo pagamento débito direto em conta		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-gas		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-gas		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Gás		IBD		1.15		1				IBD_07		1										0.1333		0.1737				ERROR:#NAME?		Com subscrição do serviço MGI		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		N		69.5		85.49		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano com 8% de desconto na adesão ao serviço Manutenção Gás Iberdrola		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de manutenção gás iberdrola com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis).		Inspeção Gás		-

		Gás		IBD		2.3		2				IBD_07		1										0.2114		0.1718				ERROR:#NAME?		Com subscrição do serviço MGI		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		N		69.5		85.49		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano com 8% de desconto na adesão ao serviço Manutenção Gás Iberdrola		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de manutenção gás iberdrola com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis).		Inspeção Gás		-

		Gás		IBD		3.45		3				IBD_07		1										0.3447		0.171				ERROR:#NAME?		Com subscrição do serviço MGI		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		N		69.5		85.49		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano com 8% de desconto na adesão ao serviço Manutenção Gás Iberdrola		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de manutenção gás iberdrola com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis).		Inspeção Gás		-

		Gás		IBD		4.6		4				IBD_07		1										0.4146		0.1705				ERROR:#NAME?		Com subscrição do serviço MGI		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		N		69.5		85.49		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano com 8% de desconto na adesão ao serviço Manutenção Gás Iberdrola		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de manutenção gás iberdrola com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis).		Inspeção Gás		-

		Gás		IBD		1.15		1				IBD_08		1										0.1333		0.1737				+ VANTAGEM (FE + DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano com 8% de desconto na adesão à Fatura Eletrónica e Débito direto em conta.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Gás		IBD		2.3		2				IBD_08		1										0.2114		0.1718				+ VANTAGEM (FE + DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano com 8% de desconto na adesão à Fatura Eletrónica e Débito direto em conta.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Gás		IBD		3.45		3				IBD_08		1										0.3447		0.171				+ VANTAGEM (FE + DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano com 8% de desconto na adesão à Fatura Eletrónica e Débito direto em conta.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Gás		IBD		4.6		4				IBD_08		1										0.4146		0.1705				+ VANTAGEM (FE + DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano com 8% de desconto na adesão à Fatura Eletrónica e Débito direto em conta.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Gás		IBD		1.15		1				IBD_09		1										0.1304		0.1699				ERROR:#NAME?		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta e MGI		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		N		69.5		85.49		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano com 10% de desconto na adesão à Fatura Eletrónica e Débito direto e serviço Manutenção Gás Iberdrola		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de manutenção gás iberdrola com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis).		Inspeção Gás		-

		Gás		IBD		2.3		2				IBD_09		1										0.2068		0.168				ERROR:#NAME?		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta e MGI		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		N		69.5		85.49		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano com 10% de desconto na adesão à Fatura Eletrónica e Débito direto e serviço Manutenção Gás Iberdrola		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de manutenção gás iberdrola com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis).		Inspeção Gás		-

		Gás		IBD		3.45		3				IBD_09		1										0.3372		0.1673				ERROR:#NAME?		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta e MGI		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		N		69.5		85.49		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano com 10% de desconto na adesão à Fatura Eletrónica e Débito direto e serviço Manutenção Gás Iberdrola		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de manutenção gás iberdrola com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis).		Inspeção Gás		-

		Gás		IBD		4.6		4				IBD_09		1										0.4055		0.1668				ERROR:#NAME?		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta e MGI		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		N		69.5		85.49		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano com 10% de desconto na adesão à Fatura Eletrónica e Débito direto e serviço Manutenção Gás Iberdrola		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de manutenção gás iberdrola com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis).		Inspeção Gás		-

		Gás		IBD		1.15		1				IBD_10		1										0.1348		0.1756				ERROR:#NAME?		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano com 7% de desconto na adesão à Fatura Eletrónica ou Débito direto.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Gás		IBD		2.3		2				IBD_10		1										0.2137		0.1736				ERROR:#NAME?		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano com 7% de desconto na adesão à Fatura Eletrónica ou Débito direto.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Gás		IBD		3.45		3				IBD_10		1										0.3485		0.1729				ERROR:#NAME?		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano com 7% de desconto na adesão à Fatura Eletrónica ou Débito direto.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Gás		IBD		4.6		4				IBD_10		1										0.4191		0.1723				ERROR:#NAME?		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano com 7% de desconto na adesão à Fatura Eletrónica ou Débito direto.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Gás		IBD		1.15		1				IBD_11		1										0.1319		0.1718				ERROR:#NAME?		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta e MGI		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		N		69.5		85.49		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano com 9% de desconto na adesão à Fatura Eletrónica ou Débito direto e serviço Manutenção Gás Iberdrola		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de manutenção gás iberdrola com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis).		Inspeção Gás		-

		Gás		IBD		2.3		2				IBD_11		1										0.2091		0.1699				ERROR:#NAME?		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta e MGI		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		N		69.5		85.49		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano com 9% de desconto na adesão à Fatura Eletrónica ou Débito direto e serviço Manutenção Gás Iberdrola		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de manutenção gás iberdrola com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis).		Inspeção Gás		-

		Gás		IBD		3.45		3				IBD_11		1										0.341		0.1692				ERROR:#NAME?		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta e MGI		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		N		69.5		85.49		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano com 9% de desconto na adesão à Fatura Eletrónica ou Débito direto e serviço Manutenção Gás Iberdrola		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de manutenção gás iberdrola com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis).		Inspeção Gás		-

		Gás		IBD		4.6		4				IBD_11		1										0.41		0.1686				ERROR:#NAME?		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta e MGI		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		N		69.5		85.49		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano com 9% de desconto na adesão à Fatura Eletrónica ou Débito direto e serviço Manutenção Gás Iberdrola		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de manutenção gás iberdrola com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis).		Inspeção Gás		-

		Gás		IBD		1.15		1				IBD_12		1										0.1362		0.1775				ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + VANTAGEM com 6% boas-vindas		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Gás		IBD		2.3		2				IBD_12		1										0.216		0.1755				ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + VANTAGEM com 6% boas-vindas		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Gás		IBD		3.45		3				IBD_12		1										0.3522		0.1747				ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + VANTAGEM com 6% boas-vindas		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Gás		IBD		4.6		4				IBD_12		1										0.4236		0.1742				ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + VANTAGEM com 6% boas-vindas		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		Eletricidade		IBD		27.6						IBD_13		3		1.44		0.2688		0.168		0.128						0.5012		Plano Tri-Horário		Preço fixo		Tod		3		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1111		S		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		O Plano Tri-Horário destina-se a potências contratadas entre 27,6 kVA e 41,4 kVA e disponibiliza preços por kWh diferenciados em cada um dos três periodos de consumo: Ponta/Cheias/Vazio.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/tri-horario		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/tri-horario		http://bitly.ws/t2Kh		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		34.5						IBD_13		3		1.55		0.2688		0.168		0.128						0.5287		Plano Tri-Horário		Preço fixo		Tod		3		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1111		S		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		O Plano Tri-Horário destina-se a potências contratadas entre 27,6 kVA e 41,4 kVA e disponibiliza preços por kWh diferenciados em cada um dos três periodos de consumo: Ponta/Cheias/Vazio.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/tri-horario		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/tri-horario		http://bitly.ws/t2Kh		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		41.4						IBD_13		3		1.59		0.2688		0.168		0.128						0.5387		Plano Tri-Horário		Preço fixo		Tod		3		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1111		S		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		O Plano Tri-Horário destina-se a potências contratadas entre 27,6 kVA e 41,4 kVA e disponibiliza preços por kWh diferenciados em cada um dos três periodos de consumo: Ponta/Cheias/Vazio.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/tri-horario		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/tri-horario		http://bitly.ws/t2Kh		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		27.6						IBD_14		3		0.7187		0.1906		0.0836		0.0604						0.263325		Plano Tri-Horário Indexado		Preço Indexado ao mercado OMIE		Tod		3		0		0		0		0		ELE		12		1/5/23		2/5/23		10		11		111		1111		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		O Plano Tri-Horário destina-se a potências contratadas entre 27,6 kVA e 41,4 kVA cujo preço de energia está indexado ao Mercado OMIE. Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-tri-horario-indexado		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-tri-horario-indexado		http://bitly.ws/t2Kh		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço de energia Iberdrola resulta do somatório do preço OMIE por hora x Perfil de consumo por hora x Coeficiente de Perdas + Custo de operação e componente de comercialização da Iberdrola (Q)                                       .		-		-		-

		Eletricidade		IBD		34.5						IBD_14		3		0.8983		0.1906		0.0836		0.0604						0.308225		Plano Tri-Horário Indexado		Preço Indexado ao mercado OMIE		Tod		3		0		0		0		0		ELE		12		1/5/23		2/5/23		10		11		111		1111		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		O Plano Tri-Horário destina-se a potências contratadas entre 27,6 kVA e 41,4 kVA cujo preço de energia está indexado ao Mercado OMIE. Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-tri-horario-indexado		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-tri-horario-indexado		http://bitly.ws/t2Kh		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço de energia Iberdrola resulta do somatório do preço OMIE por hora x Perfil de consumo por hora x Coeficiente de Perdas + Custo de operação e componente de comercialização da Iberdrola (Q)                                       .		-		-		-

		Eletricidade		IBD		41.4						IBD_14		3		1.078		0.1906		0.0836		0.0604						0.35315		Plano Tri-Horário Indexado		Preço Indexado ao mercado OMIE		Tod		3		0		0		0		0		ELE		12		1/5/23		2/5/23		10		11		111		1111		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		O Plano Tri-Horário destina-se a potências contratadas entre 27,6 kVA e 41,4 kVA cujo preço de energia está indexado ao Mercado OMIE. Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-tri-horario-indexado		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-tri-horario-indexado		http://bitly.ws/t2Kh		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço de energia Iberdrola resulta do somatório do preço OMIE por hora x Perfil de consumo por hora x Coeficiente de Perdas + Custo de operação e componente de comercialização da Iberdrola (Q)                                       .		-		-		-

		Eletricidade		IBD		27.6						IBD_15		3		0.7187		0.1898		0.0828		0.0596						0.262725		Plano Tri-Horário Indexado Online		Preço Indexado ao mercado OMIE		Tod		3		0		0		0		0		ELE		12		1/5/23		2/5/23		101		11		111		1111		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		O Plano Tri-Horário destina-se a potências contratadas entre 27,6 kVA e 41,4 kVA cujo preço de energia está indexado ao Mercado OMIE. Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-tri-horario-indexado		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-tri-horario-indexado		http://bitly.ws/t2Kh		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço de energia Iberdrola resulta do somatório do preço OMIE por hora x Perfil de consumo por hora x Coeficiente de Perdas + Custo de operação e componente de comercialização da Iberdrola (Q)                                       .		-		-		-

		Eletricidade		IBD		34.5						IBD_15		3		0.8983		0.1898		0.0828		0.0596						0.307625		Plano Tri-Horário Indexado Online		Preço Indexado ao mercado OMIE		Tod		3		0		0		0		0		ELE		12		1/5/23		2/5/23		101		11		111		1111		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		O Plano Tri-Horário destina-se a potências contratadas entre 27,6 kVA e 41,4 kVA cujo preço de energia está indexado ao Mercado OMIE. Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-tri-horario-indexado		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-tri-horario-indexado		http://bitly.ws/t2Kh		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço de energia Iberdrola resulta do somatório do preço OMIE por hora x Perfil de consumo por hora x Coeficiente de Perdas + Custo de operação e componente de comercialização da Iberdrola (Q)                                       .		-		-		-

		Eletricidade		IBD		41.4						IBD_15		3		1.078		0.1898		0.0828		0.0596						0.35255		Plano Tri-Horário Indexado Online		Preço Indexado ao mercado OMIE		Tod		3		0		0		0		0		ELE		12		1/5/23		2/5/23		101		11		111		1111		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		O Plano Tri-Horário destina-se a potências contratadas entre 27,6 kVA e 41,4 kVA cujo preço de energia está indexado ao Mercado OMIE. Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-tri-horario-indexado		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-tri-horario-indexado		http://bitly.ws/t2Kh		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço de energia Iberdrola resulta do somatório do preço OMIE por hora x Perfil de consumo por hora x Coeficiente de Perdas + Custo de operação e componente de comercialização da Iberdrola (Q)                                       .		-		-		-

		Eletricidade		IBD		1.15		1				IBD_16		1		0.1336		0.1242										0.1289		Outono-Inverno		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Outono-Inverno, com desconto de 20% em ambos os termos no período 1 (meses mais frios do ano): de 15 Outubro a 15 Abril. Sem desconto no período 2 (meses menos frios): de 16 Abril a 14 Outubro. 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		2.3		2				IBD_16		1		0.1717		0.1242										0.14795		Outono-Inverno		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Outono-Inverno, com desconto de 20% em ambos os termos no período 1 (meses mais frios do ano): de 15 Outubro a 15 Abril. Sem desconto no período 2 (meses menos frios): de 16 Abril a 14 Outubro. 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		3.45		3				IBD_16		1		0.1758		0.1242										0.15		Outono-Inverno		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Outono-Inverno, com desconto de 20% em ambos os termos no período 1 (meses mais frios do ano): de 15 Outubro a 15 Abril. Sem desconto no período 2 (meses menos frios): de 16 Abril a 14 Outubro. 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		4.6		4				IBD_16		1		0.2442		0.1242										0.1842		Outono-Inverno		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Outono-Inverno, com desconto de 20% em ambos os termos no período 1 (meses mais frios do ano): de 15 Outubro a 15 Abril. Sem desconto no período 2 (meses menos frios): de 16 Abril a 14 Outubro. 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		5.75						IBD_16		1		0.288		0.1242										0.2061		Outono-Inverno		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Outono-Inverno, com desconto de 20% em ambos os termos no período 1 (meses mais frios do ano): de 15 Outubro a 15 Abril. Sem desconto no período 2 (meses menos frios): de 16 Abril a 14 Outubro. 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		6.9						IBD_16		1		0.3208		0.1242										0.2225		Outono-Inverno		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Outono-Inverno, com desconto de 20% em ambos os termos no período 1 (meses mais frios do ano): de 15 Outubro a 15 Abril. Sem desconto no período 2 (meses menos frios): de 16 Abril a 14 Outubro. 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		10.35						IBD_16		1		0.4295		0.1242										0.27685		Outono-Inverno		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Outono-Inverno, com desconto de 20% em ambos os termos no período 1 (meses mais frios do ano): de 15 Outubro a 15 Abril. Sem desconto no período 2 (meses menos frios): de 16 Abril a 14 Outubro. 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		13.8						IBD_16		1		0.6556		0.1242										0.3899		Outono-Inverno		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Outono-Inverno, com desconto de 20% em ambos os termos no período 1 (meses mais frios do ano): de 15 Outubro a 15 Abril. Sem desconto no período 2 (meses menos frios): de 16 Abril a 14 Outubro. 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		17.25						IBD_16		1		0.8678		0.1242										0.496		Outono-Inverno		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Outono-Inverno, com desconto de 20% em ambos os termos no período 1 (meses mais frios do ano): de 15 Outubro a 15 Abril. Sem desconto no período 2 (meses menos frios): de 16 Abril a 14 Outubro. 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		20.7						IBD_16		1		1.0465		0.1242										0.58535		Outono-Inverno		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Outono-Inverno, com desconto de 20% em ambos os termos no período 1 (meses mais frios do ano): de 15 Outubro a 15 Abril. Sem desconto no período 2 (meses menos frios): de 16 Abril a 14 Outubro. 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		3.45						IBD_16		2		0.1758		0.1598		0.0711								0.1355666667		Outono-Inverno		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Outono-Inverno, com desconto de 20% em ambos os termos no período 1 (meses mais frios do ano): de 15 Outubro a 15 Abril. Sem desconto no período 2 (meses menos frios): de 16 Abril a 14 Outubro. 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		4.6						IBD_16		2		0.2442		0.1598		0.0711								0.1583666667		Outono-Inverno		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Outono-Inverno, com desconto de 20% em ambos os termos no período 1 (meses mais frios do ano): de 15 Outubro a 15 Abril. Sem desconto no período 2 (meses menos frios): de 16 Abril a 14 Outubro. 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		5.75						IBD_16		2		0.288		0.1598		0.0711								0.1729666667		Outono-Inverno		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Outono-Inverno, com desconto de 20% em ambos os termos no período 1 (meses mais frios do ano): de 15 Outubro a 15 Abril. Sem desconto no período 2 (meses menos frios): de 16 Abril a 14 Outubro. 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		6.9						IBD_16		2		0.3208		0.1598		0.0711								0.1839		Outono-Inverno		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Outono-Inverno, com desconto de 20% em ambos os termos no período 1 (meses mais frios do ano): de 15 Outubro a 15 Abril. Sem desconto no período 2 (meses menos frios): de 16 Abril a 14 Outubro. 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		10.35						IBD_16		2		0.4295		0.1598		0.0711								0.2201333333		Outono-Inverno		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Outono-Inverno, com desconto de 20% em ambos os termos no período 1 (meses mais frios do ano): de 15 Outubro a 15 Abril. Sem desconto no período 2 (meses menos frios): de 16 Abril a 14 Outubro. 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		13.8						IBD_16		2		0.6556		0.1598		0.0711								0.2955		Outono-Inverno		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Outono-Inverno, com desconto de 20% em ambos os termos no período 1 (meses mais frios do ano): de 15 Outubro a 15 Abril. Sem desconto no período 2 (meses menos frios): de 16 Abril a 14 Outubro. 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		17.25						IBD_16		2		0.8678		0.1598		0.0711								0.3662333333		Outono-Inverno		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Outono-Inverno, com desconto de 20% em ambos os termos no período 1 (meses mais frios do ano): de 15 Outubro a 15 Abril. Sem desconto no período 2 (meses menos frios): de 16 Abril a 14 Outubro. 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		20.7						IBD_16		2		1.0465		0.1598		0.0711								0.4258		Outono-Inverno		0		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Outono-Inverno, com desconto de 20% em ambos os termos no período 1 (meses mais frios do ano): de 15 Outubro a 15 Abril. Sem desconto no período 2 (meses menos frios): de 16 Abril a 14 Outubro. 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		1.15		1				IBD_17		1		0.14		0.1259										0.13295		Negocios (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		2.3		2				IBD_17		1		0.1799		0.1259										0.1529		Negocios (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		3.45		3				IBD_17		1		0.1841		0.1259										0.155		Negocios (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		4.6		4				IBD_17		1		0.2559		0.1259										0.1909		Negocios (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		5.75						IBD_17		1		0.3018		0.1259										0.21385		Negocios (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		6.9						IBD_17		1		0.3361		0.1259										0.231		Negocios (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		10.35						IBD_17		1		0.45		0.1259										0.28795		Negocios (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		13.8						IBD_17		1		0.6868		0.1259										0.40635		Negocios (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		17.25						IBD_17		1		0.9091		0.1259										0.5175		Negocios (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		20.7						IBD_17		1		1.0962		0.1259										0.61105		Negocios (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		3.45						IBD_17		2		0.1841		0.1621		0.0721								0.1394333333		Negocios (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		4.6						IBD_17		2		0.2559		0.1621		0.0721								0.1633666667		Negocios (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		5.75						IBD_17		2		0.3018		0.1621		0.0721								0.1786666667		Negocios (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		6.9						IBD_17		2		0.3361		0.1621		0.0721								0.1901		Negocios (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		10.35						IBD_17		2		0.45		0.1621		0.0721								0.2280666667		Negocios (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		13.8						IBD_17		2		0.6868		0.1621		0.0721								0.307		Negocios (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		17.25						IBD_17		2		0.9091		0.1621		0.0721								0.3811		Negocios (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		20.7						IBD_17		2		1.0962		0.1621		0.0721								0.4434666667		Negocios (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		1.15		1				IBD_18		1		0.1386		0.1247										0.13165		Negocios (FE + DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		2.3		2				IBD_18		1		0.1781		0.1247										0.1514		Negocios (FE + DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		3.45		3				IBD_18		1		0.1823		0.1247										0.1535		Negocios (FE + DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		4.6		4				IBD_18		1		0.2533		0.1247										0.189		Negocios (FE + DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		5.75						IBD_18		1		0.2987		0.1247										0.2117		Negocios (FE + DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		6.9						IBD_18		1		0.3327		0.1247										0.2287		Negocios (FE + DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		10.35						IBD_18		1		0.4454		0.1247										0.28505		Negocios (FE + DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		13.8						IBD_18		1		0.6798		0.1247										0.40225		Negocios (FE + DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		17.25						IBD_18		1		0.8999		0.1247										0.5123		Negocios (FE + DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		20.7						IBD_18		1		1.0852		0.1247										0.60495		Negocios (FE + DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		3.45						IBD_18		2		0.1823		0.1604		0.0713								0.138		Negocios (FE + DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		4.6						IBD_18		2		0.2533		0.1604		0.0713								0.1616666667		Negocios (FE + DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		5.75						IBD_18		2		0.2987		0.1604		0.0713								0.1768		Negocios (FE + DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		6.9						IBD_18		2		0.3327		0.1604		0.0713								0.1881333333		Negocios (FE + DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		10.35						IBD_18		2		0.4454		0.1604		0.0713								0.2257		Negocios (FE + DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		13.8						IBD_18		2		0.6798		0.1604		0.0713								0.3038333333		Negocios (FE + DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		17.25						IBD_18		2		0.8999		0.1604		0.0713								0.3772		Negocios (FE + DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		20.7						IBD_18		2		1.0852		0.1604		0.0713								0.4389666667		Negocios (FE + DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		1.15		1				IBD_19		1		0.1414		0.1272										0.1343		Negócios		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		2.3		2				IBD_19		1		0.1817		0.1272										0.15445		Negócios		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		3.45		3				IBD_19		1		0.186		0.1272										0.1566		Negócios		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		4.6		4				IBD_19		1		0.2585		0.1272										0.19285		Negócios		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		5.75						IBD_19		1		0.3048		0.1272										0.216		Negócios		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		6.9						IBD_19		1		0.3395		0.1272										0.23335		Negócios		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		10.35						IBD_19		1		0.4545		0.1272										0.29085		Negócios		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		13.8						IBD_19		1		0.6937		0.1272										0.41045		Negócios		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		17.25						IBD_19		1		0.9183		0.1272										0.52275		Negócios		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		20.7						IBD_19		1		1.1073		0.1272										0.61725		Negócios		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		3.45						IBD_19		2		0.186		0.1637		0.0728								0.1408333333		Negócios		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		4.6						IBD_19		2		0.2585		0.1637		0.0728								0.165		Negócios		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		5.75						IBD_19		2		0.3048		0.1637		0.0728								0.1804333333		Negócios		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		6.9						IBD_19		2		0.3395		0.1637		0.0728								0.192		Negócios		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		10.35						IBD_19		2		0.4545		0.1637		0.0728								0.2303333333		Negócios		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		13.8						IBD_19		2		0.6937		0.1637		0.0728								0.3100666667		Negócios		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		17.25						IBD_19		2		0.9183		0.1637		0.0728								0.3849333333		Negócios		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		20.7						IBD_19		2		1.1073		0.1637		0.0728								0.4479333333		Negócios		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios		0		https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		1.15		1				IBD_20		1		0.1003		0.135										0.11765		HORECA SAZONAL		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Horeca destinado a clientes com CAE na divisão: "Alojamento" ou "Restauração e similares", que oferece o termo de potencia de 01 de novembro a 15 de fevereiro, todos os anos		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Eletricidade		IBD		2.3		2				IBD_20		1		0.1289		0.135										0.13195		HORECA SAZONAL		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Horeca destinado a clientes com CAE na divisão: "Alojamento" ou "Restauração e similares", que oferece o termo de potencia de 01 de novembro a 15 de fevereiro, todos os anos		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Eletricidade		IBD		3.45		3				IBD_20		1		0.1319		0.135										0.13345		HORECA SAZONAL		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Horeca destinado a clientes com CAE na divisão: "Alojamento" ou "Restauração e similares", que oferece o termo de potencia de 01 de novembro a 15 de fevereiro, todos os anos		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Eletricidade		IBD		4.6		4				IBD_20		1		0.1834		0.135										0.1592		HORECA SAZONAL		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Horeca destinado a clientes com CAE na divisão: "Alojamento" ou "Restauração e similares", que oferece o termo de potencia de 01 de novembro a 15 de fevereiro, todos os anos		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Eletricidade		IBD		5.75						IBD_20		1		0.2162		0.135										0.1756		HORECA SAZONAL		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Horeca destinado a clientes com CAE na divisão: "Alojamento" ou "Restauração e similares", que oferece o termo de potencia de 01 de novembro a 15 de fevereiro, todos os anos		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Eletricidade		IBD		6.9						IBD_20		1		0.2408		0.135										0.1879		HORECA SAZONAL		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Horeca destinado a clientes com CAE na divisão: "Alojamento" ou "Restauração e similares", que oferece o termo de potencia de 01 de novembro a 15 de fevereiro, todos os anos		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Eletricidade		IBD		10.35						IBD_20		1		0.3224		0.135										0.2287		HORECA SAZONAL		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Horeca destinado a clientes com CAE na divisão: "Alojamento" ou "Restauração e similares", que oferece o termo de potencia de 01 de novembro a 15 de fevereiro, todos os anos		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Eletricidade		IBD		13.8						IBD_20		1		0.492		0.135										0.3135		HORECA SAZONAL		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Horeca destinado a clientes com CAE na divisão: "Alojamento" ou "Restauração e similares", que oferece o termo de potencia de 01 de novembro a 15 de fevereiro, todos os anos		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Eletricidade		IBD		17.25						IBD_20		1		0.6513		0.135										0.39315		HORECA SAZONAL		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Horeca destinado a clientes com CAE na divisão: "Alojamento" ou "Restauração e similares", que oferece o termo de potencia de 01 de novembro a 15 de fevereiro, todos os anos		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Eletricidade		IBD		20.7						IBD_20		1		0.7853		0.135										0.46015		HORECA SAZONAL		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Horeca destinado a clientes com CAE na divisão: "Alojamento" ou "Restauração e similares", que oferece o termo de potencia de 01 de novembro a 15 de fevereiro, todos os anos		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Eletricidade		IBD		3.45						IBD_20		2		0.1319		0.1803		0.0801								0.1307666667		HORECA SAZONAL		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Horeca destinado a clientes com CAE na divisão: "Alojamento" ou "Restauração e similares", que oferece o termo de potencia de 01 de novembro a 15 de fevereiro, todos os anos		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Eletricidade		IBD		4.6						IBD_20		2		0.1834		0.1803		0.0801								0.1479333333		HORECA SAZONAL		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Horeca destinado a clientes com CAE na divisão: "Alojamento" ou "Restauração e similares", que oferece o termo de potencia de 01 de novembro a 15 de fevereiro, todos os anos		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Eletricidade		IBD		5.75						IBD_20		2		0.2162		0.1803		0.0801								0.1588666667		HORECA SAZONAL		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Horeca destinado a clientes com CAE na divisão: "Alojamento" ou "Restauração e similares", que oferece o termo de potencia de 01 de novembro a 15 de fevereiro, todos os anos		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Eletricidade		IBD		6.9						IBD_20		2		0.2408		0.1803		0.0801								0.1670666667		HORECA SAZONAL		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Horeca destinado a clientes com CAE na divisão: "Alojamento" ou "Restauração e similares", que oferece o termo de potencia de 01 de novembro a 15 de fevereiro, todos os anos		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Eletricidade		IBD		10.35						IBD_20		2		0.3224		0.1803		0.0801								0.1942666667		HORECA SAZONAL		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Horeca destinado a clientes com CAE na divisão: "Alojamento" ou "Restauração e similares", que oferece o termo de potencia de 01 de novembro a 15 de fevereiro, todos os anos		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Eletricidade		IBD		13.8						IBD_20		2		0.492		0.1803		0.0801								0.2508		HORECA SAZONAL		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Horeca destinado a clientes com CAE na divisão: "Alojamento" ou "Restauração e similares", que oferece o termo de potencia de 01 de novembro a 15 de fevereiro, todos os anos		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Eletricidade		IBD		17.25						IBD_20		2		0.6513		0.1803		0.0801								0.3039		HORECA SAZONAL		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Horeca destinado a clientes com CAE na divisão: "Alojamento" ou "Restauração e similares", que oferece o termo de potencia de 01 de novembro a 15 de fevereiro, todos os anos		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Eletricidade		IBD		20.7						IBD_20		2		0.7853		0.1803		0.0801								0.3485666667		HORECA SAZONAL		0		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		11		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Horeca destinado a clientes com CAE na divisão: "Alojamento" ou "Restauração e similares", que oferece o termo de potencia de 01 de novembro a 15 de fevereiro, todos os anos		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Eletricidade		IBD		1.15		1				IBD_21		1		0.14		0.1259										0.13295		Casa (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		2.3		2				IBD_21		1		0.1799		0.1259										0.1529		Casa (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		3.45		3				IBD_21		1		0.1841		0.1259										0.155		Casa (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		4.6		4				IBD_21		1		0.2559		0.1259										0.1909		Casa (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		5.75						IBD_21		1		0.3018		0.1259										0.21385		Casa (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		6.9						IBD_21		1		0.3361		0.1259										0.231		Casa (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		10.35						IBD_21		1		0.45		0.1259										0.28795		Casa (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		13.8						IBD_21		1		0.6868		0.1259										0.40635		Casa (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		17.25						IBD_21		1		0.9091		0.1259										0.5175		Casa (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		20.7						IBD_21		1		1.0962		0.1259										0.61105		Casa (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		3.45						IBD_21		2		0.1841		0.1621		0.0721								0.1394333333		Casa (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		4.6						IBD_21		2		0.2559		0.1621		0.0721								0.1633666667		Casa (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		5.75						IBD_21		2		0.3018		0.1621		0.0721								0.1786666667		Casa (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		6.9						IBD_21		2		0.3361		0.1621		0.0721								0.1901		Casa (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		10.35						IBD_21		2		0.45		0.1621		0.0721								0.2280666667		Casa (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		13.8						IBD_21		2		0.6868		0.1621		0.0721								0.307		Casa (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		17.25						IBD_21		2		0.9091		0.1621		0.0721								0.3811		Casa (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		20.7						IBD_21		2		1.0962		0.1621		0.0721								0.4434666667		Casa (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		111		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		1.15		1				IBD_22		1		0.1386		0.1247										0.13165		Casa (FE e DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		2.3		2				IBD_22		1		0.1781		0.1247										0.1514		Casa (FE e DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		3.45		3				IBD_22		1		0.1823		0.1247										0.1535		Casa (FE e DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		4.6		4				IBD_22		1		0.2533		0.1247										0.189		Casa (FE e DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		5.75						IBD_22		1		0.2987		0.1247										0.2117		Casa (FE e DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		6.9						IBD_22		1		0.3327		0.1247										0.2287		Casa (FE e DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		10.35						IBD_22		1		0.4454		0.1247										0.28505		Casa (FE e DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		13.8						IBD_22		1		0.6798		0.1247										0.40225		Casa (FE e DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		17.25						IBD_22		1		0.8999		0.1247										0.5123		Casa (FE e DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		20.7						IBD_22		1		1.0852		0.1247										0.60495		Casa (FE e DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		3.45						IBD_22		2		0.1823		0.1604		0.0713								0.138		Casa (FE e DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		4.6						IBD_22		2		0.2533		0.1604		0.0713								0.1616666667		Casa (FE e DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		5.75						IBD_22		2		0.2987		0.1604		0.0713								0.1768		Casa (FE e DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		6.9						IBD_22		2		0.3327		0.1604		0.0713								0.1881333333		Casa (FE e DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		10.35						IBD_22		2		0.4454		0.1604		0.0713								0.2257		Casa (FE e DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		13.8						IBD_22		2		0.6798		0.1604		0.0713								0.3038333333		Casa (FE e DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		17.25						IBD_22		2		0.8999		0.1604		0.0713								0.3772		Casa (FE e DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		20.7						IBD_22		2		1.0852		0.1604		0.0713								0.4389666667		Casa (FE e DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		0		800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		1.15		1				IBD_23		1		0.1414		0.1272										0.1343		Casa		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		2.3		2				IBD_23		1		0.1817		0.1272										0.15445		Casa		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		3.45		3				IBD_23		1		0.186		0.1272										0.1566		Casa		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		4.6		4				IBD_23		1		0.2585		0.1272										0.19285		Casa		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		5.75						IBD_23		1		0.3048		0.1272										0.216		Casa		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		6.9						IBD_23		1		0.3395		0.1272										0.23335		Casa		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		10.35						IBD_23		1		0.4545		0.1272										0.29085		Casa		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		13.8						IBD_23		1		0.6937		0.1272										0.41045		Casa		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		17.25						IBD_23		1		0.9183		0.1272										0.52275		Casa		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		20.7						IBD_23		1		1.1073		0.1272										0.61725		Casa		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		3.45						IBD_23		2		0.186		0.1637		0.0728								0.1408333333		Casa		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		4.6						IBD_23		2		0.2585		0.1637		0.0728								0.165		Casa		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		5.75						IBD_23		2		0.3048		0.1637		0.0728								0.1804333333		Casa		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		6.9						IBD_23		2		0.3395		0.1637		0.0728								0.192		Casa		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		10.35						IBD_23		2		0.4545		0.1637		0.0728								0.2303333333		Casa		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		13.8						IBD_23		2		0.6937		0.1637		0.0728								0.3100666667		Casa		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		17.25						IBD_23		2		0.9183		0.1637		0.0728								0.3849333333		Casa		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		20.7						IBD_23		2		1.1073		0.1637		0.0728								0.4479333333		Casa		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		1		11		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa		0		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		IBD		1.15		1				IBD_24		1		0.1386		0.1247										0.13165		+ VANTAGEM (PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão ao serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		2.3		2				IBD_24		1		0.1781		0.1247										0.1514		+ VANTAGEM (PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão ao serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		3.45		3				IBD_24		1		0.1823		0.1247										0.1535		+ VANTAGEM (PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão ao serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		4.6		4				IBD_24		1		0.2534		0.1247										0.18905		+ VANTAGEM (PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão ao serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		5.75						IBD_24		1		0.2987		0.1247										0.2117		+ VANTAGEM (PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão ao serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		6.9						IBD_24		1		0.3327		0.1247										0.2287		+ VANTAGEM (PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão ao serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		10.35						IBD_24		1		0.4454		0.1247										0.28505		+ VANTAGEM (PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão ao serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		13.8						IBD_24		1		0.6798		0.1247										0.40225		+ VANTAGEM (PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão ao serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		17.25						IBD_24		1		0.8999		0.1247										0.5123		+ VANTAGEM (PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão ao serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		20.7						IBD_24		1		1.0851		0.1247										0.6049		+ VANTAGEM (PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão ao serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		3.45						IBD_24		2		0.1823		0.1604		0.0695								0.1374		+ VANTAGEM (PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão ao serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		4.6						IBD_24		2		0.2534		0.1604		0.0695								0.1611		+ VANTAGEM (PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão ao serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		5.75						IBD_24		2		0.2987		0.1604		0.0695								0.1762		+ VANTAGEM (PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão ao serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		6.9						IBD_24		2		0.3327		0.1604		0.0695								0.1875333333		+ VANTAGEM (PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão ao serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		10.35						IBD_24		2		0.4454		0.1604		0.0695								0.2251		+ VANTAGEM (PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão ao serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		13.8						IBD_24		2		0.6798		0.1604		0.0695								0.3032333333		+ VANTAGEM (PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão ao serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		17.25						IBD_24		2		0.8999		0.1604		0.0695								0.3766		+ VANTAGEM (PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão ao serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		20.7						IBD_24		2		1.0851		0.1604		0.0695								0.4383333333		+ VANTAGEM (PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão ao serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		1.15		1				IBD_25		1		0.1386		0.1247										0.13165		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica e domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		2.3		2				IBD_25		1		0.1781		0.1247										0.1514		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica e domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		3.45		3				IBD_25		1		0.1823		0.1247										0.1535		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica e domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		4.6		4				IBD_25		1		0.2534		0.1247										0.18905		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica e domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		5.75						IBD_25		1		0.2987		0.1247										0.2117		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica e domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		6.9						IBD_25		1		0.3327		0.1247										0.2287		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica e domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		10.35						IBD_25		1		0.4454		0.1247										0.28505		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica e domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		13.8						IBD_25		1		0.6798		0.1247										0.40225		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica e domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		17.25						IBD_25		1		0.8999		0.1247										0.5123		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica e domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		20.7						IBD_25		1		1.0851		0.1247										0.6049		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica e domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		3.45						IBD_25		2		0.1823		0.1604		0.0695								0.1374		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica e domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		4.6						IBD_25		2		0.2534		0.1604		0.0695								0.1611		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica e domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		5.75						IBD_25		2		0.2987		0.1604		0.0695								0.1762		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica e domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		6.9						IBD_25		2		0.3327		0.1604		0.0695								0.1875333333		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica e domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		10.35						IBD_25		2		0.4454		0.1604		0.0695								0.2251		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica e domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		13.8						IBD_25		2		0.6798		0.1604		0.0695								0.3032333333		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica e domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		17.25						IBD_25		2		0.8999		0.1604		0.0695								0.3766		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica e domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		20.7						IBD_25		2		1.0851		0.1604		0.0695								0.4383333333		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica e domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		1.15		1				IBD_26		1		0.1355		0.122										0.12875		+ VANTAGEM (FE+DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE, DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 10% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica, Débito direto e serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		2.3		2				IBD_26		1		0.1742		0.122										0.1481		+ VANTAGEM (FE+DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE, DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 10% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica, Débito direto e serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		3.45		3				IBD_26		1		0.1783		0.122										0.15015		+ VANTAGEM (FE+DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE, DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 10% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica, Débito direto e serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		4.6		4				IBD_26		1		0.2479		0.122										0.18495		+ VANTAGEM (FE+DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE, DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 10% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica, Débito direto e serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		5.75						IBD_26		1		0.2922		0.122										0.2071		+ VANTAGEM (FE+DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE, DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 10% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica, Débito direto e serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		6.9						IBD_26		1		0.3254		0.122										0.2237		+ VANTAGEM (FE+DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE, DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 10% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica, Débito direto e serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		10.35						IBD_26		1		0.4357		0.122										0.27885		+ VANTAGEM (FE+DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE, DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 10% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica, Débito direto e serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		13.8						IBD_26		1		0.665		0.122										0.3935		+ VANTAGEM (FE+DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE, DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 10% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica, Débito direto e serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		17.25						IBD_26		1		0.8804		0.122										0.5012		+ VANTAGEM (FE+DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE, DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 10% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica, Débito direto e serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		20.7						IBD_26		1		1.0616		0.122										0.5918		+ VANTAGEM (FE+DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE, DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 10% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica, Débito direto e serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		3.45						IBD_26		2		0.1783		0.157		0.068								0.1344333333		+ VANTAGEM (FE+DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE, DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 10% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica, Débito direto e serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		4.6						IBD_26		2		0.2479		0.157		0.068								0.1576333333		+ VANTAGEM (FE+DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE, DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 10% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica, Débito direto e serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		5.75						IBD_26		2		0.2922		0.157		0.068								0.1724		+ VANTAGEM (FE+DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE, DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 10% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica, Débito direto e serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		6.9						IBD_26		2		0.3254		0.157		0.068								0.1834666667		+ VANTAGEM (FE+DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE, DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 10% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica, Débito direto e serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		10.35						IBD_26		2		0.4357		0.157		0.068								0.2202333333		+ VANTAGEM (FE+DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE, DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 10% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica, Débito direto e serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		13.8						IBD_26		2		0.665		0.157		0.068								0.2966666667		+ VANTAGEM (FE+DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE, DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 10% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica, Débito direto e serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		17.25						IBD_26		2		0.8804		0.157		0.068								0.3684666667		+ VANTAGEM (FE+DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE, DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 10% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica, Débito direto e serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		20.7						IBD_26		2		1.0616		0.157		0.068								0.4288666667		+ VANTAGEM (FE+DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE, DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 10% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica, Débito direto e serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		1.15		1				IBD_27		1		0.1401		0.126										0.13305		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		2.3		2				IBD_27		1		0.18		0.126										0.153		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		3.45		3				IBD_27		1		0.1842		0.126										0.1551		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		4.6		4				IBD_27		1		0.2561		0.126										0.19105		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		5.75						IBD_27		1		0.302		0.126										0.214		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		6.9						IBD_27		1		0.3363		0.126										0.23115		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		10.35						IBD_27		1		0.4502		0.126										0.2881		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		13.8						IBD_27		1		0.6872		0.126										0.4066		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		17.25						IBD_27		1		0.9097		0.126										0.51785		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		20.7						IBD_27		1		1.0969		0.126										0.61145		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		3.45						IBD_27		2		0.1842		0.1622		0.0702								0.1388666667		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		4.6						IBD_27		2		0.2561		0.1622		0.0702								0.1628333333		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		5.75						IBD_27		2		0.302		0.1622		0.0702								0.1781333333		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		6.9						IBD_27		2		0.3363		0.1622		0.0702								0.1895666667		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		10.35						IBD_27		2		0.4502		0.1622		0.0702								0.2275333333		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		13.8						IBD_27		2		0.6872		0.1622		0.0702								0.3065333333		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		17.25						IBD_27		2		0.9097		0.1622		0.0702								0.3807		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		20.7						IBD_27		2		1.0969		0.1622		0.0702								0.4431		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		1.15		1				IBD_28		1		0.137		0.1233										0.13015		+ VANTAGEM (FE ou DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE ou DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 9% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica ou Débito direto + serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		2.3		2				IBD_28		1		0.1762		0.1233										0.14975		+ VANTAGEM (FE ou DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE ou DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 9% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica ou Débito direto + serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		3.45		3				IBD_28		1		0.1803		0.1233										0.1518		+ VANTAGEM (FE ou DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE ou DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 9% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica ou Débito direto + serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		4.6		4				IBD_28		1		0.2506		0.1233										0.18695		+ VANTAGEM (FE ou DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE ou DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 9% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica ou Débito direto + serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		5.75						IBD_28		1		0.2955		0.1233										0.2094		+ VANTAGEM (FE ou DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE ou DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 9% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica ou Débito direto + serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		6.9						IBD_28		1		0.3291		0.1233										0.2262		+ VANTAGEM (FE ou DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE ou DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 9% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica ou Débito direto + serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		10.35						IBD_28		1		0.4405		0.1233										0.2819		+ VANTAGEM (FE ou DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE ou DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 9% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica ou Débito direto + serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		13.8						IBD_28		1		0.6724		0.1233										0.39785		+ VANTAGEM (FE ou DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE ou DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 9% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica ou Débito direto + serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		17.25						IBD_28		1		0.8902		0.1233										0.50675		+ VANTAGEM (FE ou DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE ou DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 9% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica ou Débito direto + serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		20.7						IBD_28		1		1.0733		0.1233										0.5983		+ VANTAGEM (FE ou DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE ou DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 9% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica ou Débito direto + serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		3.45						IBD_28		2		0.1803		0.1587		0.0687								0.1359		+ VANTAGEM (FE ou DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE ou DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 9% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica ou Débito direto + serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		4.6						IBD_28		2		0.2506		0.1587		0.0687								0.1593333333		+ VANTAGEM (FE ou DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE ou DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 9% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica ou Débito direto + serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		5.75						IBD_28		2		0.2955		0.1587		0.0687								0.1743		+ VANTAGEM (FE ou DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE ou DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 9% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica ou Débito direto + serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		6.9						IBD_28		2		0.3291		0.1587		0.0687								0.1855		+ VANTAGEM (FE ou DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE ou DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 9% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica ou Débito direto + serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		10.35						IBD_28		2		0.4405		0.1587		0.0687								0.2226333333		+ VANTAGEM (FE ou DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE ou DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 9% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica ou Débito direto + serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		13.8						IBD_28		2		0.6724		0.1587		0.0687								0.2999333333		+ VANTAGEM (FE ou DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE ou DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 9% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica ou Débito direto + serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		17.25						IBD_28		2		0.8902		0.1587		0.0687								0.3725333333		+ VANTAGEM (FE ou DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE ou DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 9% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica ou Débito direto + serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		20.7						IBD_28		2		1.0733		0.1587		0.0687								0.4335666667		+ VANTAGEM (FE ou DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE ou DDC e PEL ou PEL+		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		110		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 9% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica ou Débito direto + serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		1.15		1				IBD_29		1		0.1416		0.1274										0.1345		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		2.3		2				IBD_29		1		0.182		0.1274										0.1547		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		3.45		3				IBD_29		1		0.1862		0.1274										0.1568		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		4.6		4				IBD_29		1		0.2589		0.1274										0.19315		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		5.75						IBD_29		1		0.3052		0.1274										0.2163		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		6.9						IBD_29		1		0.3399		0.1274										0.23365		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		10.35						IBD_29		1		0.4551		0.1274										0.29125		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		13.8						IBD_29		1		0.6946		0.1274										0.411		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		17.25						IBD_29		1		0.9195		0.1274										0.52345		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		20.7						IBD_29		1		1.1087		0.1274										0.61805		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		3.45						IBD_29		2		0.1862		0.1639		0.071								0.1403666667		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		4.6						IBD_29		2		0.2589		0.1639		0.071								0.1646		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		5.75						IBD_29		2		0.3052		0.1639		0.071								0.1800333333		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		6.9						IBD_29		2		0.3399		0.1639		0.071								0.1916		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		10.35						IBD_29		2		0.4551		0.1639		0.071								0.23		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		13.8						IBD_29		2		0.6946		0.1639		0.071								0.3098333333		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		17.25						IBD_29		2		0.9195		0.1639		0.071								0.3848		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		20.7						IBD_29		2		1.1087		0.1639		0.071								0.4478666667		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		1.15		1				IBD_30		1		0.1386		0.1247										0.13165		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		2.3		2				IBD_30		1		0.1781		0.1247										0.1514		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		3.45		3				IBD_30		1		0.1823		0.1247										0.1535		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		4.6		4				IBD_30		1		0.2534		0.1247										0.18905		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		5.75						IBD_30		1		0.2987		0.1247										0.2117		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		6.9						IBD_30		1		0.3327		0.1247										0.2287		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		10.35						IBD_30		1		0.4454		0.1247										0.28505		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		13.8						IBD_30		1		0.6798		0.1247										0.40225		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		17.25						IBD_30		1		0.8999		0.1247										0.5123		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		20.7						IBD_30		1		1.0851		0.1247										0.6049		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		3.45						IBD_30		2		0.1823		0.1604		0.0695								0.1374		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		4.6						IBD_30		2		0.2534		0.1604		0.0695								0.1611		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		5.75						IBD_30		2		0.2987		0.1604		0.0695								0.1762		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		6.9						IBD_30		2		0.3327		0.1604		0.0695								0.1875333333		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		10.35						IBD_30		2		0.4454		0.1604		0.0695								0.2251		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		13.8						IBD_30		2		0.6798		0.1604		0.0695								0.3032333333		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		17.25						IBD_30		2		0.8999		0.1604		0.0695								0.3766		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		20.7						IBD_30		2		1.0851		0.1604		0.0695								0.4383333333		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		1.15		1				IBD_31		1		0.1401		0.126										0.13305		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		2.3		2				IBD_31		1		0.18		0.126										0.153		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		3.45		3				IBD_31		1		0.1842		0.126										0.1551		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		4.6		4				IBD_31		1		0.2561		0.126										0.19105		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		5.75						IBD_31		1		0.302		0.126										0.214		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		6.9						IBD_31		1		0.3363		0.126										0.23115		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		10.35						IBD_31		1		0.4502		0.126										0.2881		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		13.8						IBD_31		1		0.6872		0.126										0.4066		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		17.25						IBD_31		1		0.9097		0.126										0.51785		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		20.7						IBD_31		1		1.0969		0.126										0.61145		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		3.45						IBD_31		2		0.1842		0.1622		0.0702								0.1388666667		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		4.6						IBD_31		2		0.2561		0.1622		0.0702								0.1628333333		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		5.75						IBD_31		2		0.302		0.1622		0.0702								0.1781333333		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		6.9						IBD_31		2		0.3363		0.1622		0.0702								0.1895666667		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		10.35						IBD_31		2		0.4502		0.1622		0.0702								0.2275333333		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		13.8						IBD_31		2		0.6872		0.1622		0.0702								0.3065333333		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		17.25						IBD_31		2		0.9097		0.1622		0.0702								0.3807		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		20.7						IBD_31		2		1.0969		0.1622		0.0702								0.4431		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		Eletricidade		IBD		1.15		1				IBD_32		1		0.1416		0.1274										0.1345		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Eletricidade		IBD		2.3		2				IBD_32		1		0.182		0.1274										0.1547		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Eletricidade		IBD		3.45		3				IBD_32		1		0.1862		0.1274										0.1568		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Eletricidade		IBD		4.6		4				IBD_32		1		0.2589		0.1274										0.19315		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Eletricidade		IBD		5.75						IBD_32		1		0.3052		0.1274										0.2163		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Eletricidade		IBD		6.9						IBD_32		1		0.3399		0.1274										0.23365		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Eletricidade		IBD		10.35						IBD_32		1		0.4551		0.1274										0.29125		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Eletricidade		IBD		13.8						IBD_32		1		0.6946		0.1274										0.411		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Eletricidade		IBD		17.25						IBD_32		1		0.9195		0.1274										0.52345		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Eletricidade		IBD		20.7						IBD_32		1		1.1087		0.1274										0.61805		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Eletricidade		IBD		3.45						IBD_32		2		0.1862		0.1639		0.071								0.1403666667		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Eletricidade		IBD		4.6						IBD_32		2		0.2589		0.1639		0.071								0.1646		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Eletricidade		IBD		5.75						IBD_32		2		0.3052		0.1639		0.071								0.1800333333		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Eletricidade		IBD		6.9						IBD_32		2		0.3399		0.1639		0.071								0.1916		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Eletricidade		IBD		10.35						IBD_32		2		0.4551		0.1639		0.071								0.23		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Eletricidade		IBD		13.8						IBD_32		2		0.6946		0.1639		0.071								0.3098333333		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Eletricidade		IBD		17.25						IBD_32		2		0.9195		0.1639		0.071								0.3848		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Eletricidade		IBD		20.7						IBD_32		2		1.1087		0.1639		0.071								0.4478666667		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Ndom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas		0		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		0		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		0		Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		Gás		JAFPLUS		1.15		1				JAFPLUS_01		1										0.1158		0.2121				Negócios Plus		Negócios Plus		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		11/1/22		12/31/99		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 - Plano projetado para consumidores não domésticos.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		jafplus.pt		https://jafplus.pt/empresas/pequenos-negocios/		https://jafplus.pt/documentacao/		https://jafplus.pt/documentacao/		253722425		253722425		comercial@jafplus.pt		0		253722425		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal ou Bimensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		JAFPLUS		2.3		2				JAFPLUS_01		1										0.1416		0.2286				Negócios Plus		Negócios Plus		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		11/1/22		12/31/99		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 - Plano projetado para consumidores não domésticos.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		jafplus.pt		https://jafplus.pt/empresas/pequenos-negocios/		https://jafplus.pt/documentacao/		https://jafplus.pt/documentacao/		253722425		253722425		comercial@jafplus.pt		0		253722425		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal ou Bimensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		JAFPLUS		3.45		3				JAFPLUS_01		1										0.2656		0.2465				Negócios Plus		Negócios Plus		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		11/1/22		12/31/99		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 - Plano projetado para consumidores não domésticos.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		jafplus.pt		https://jafplus.pt/empresas/pequenos-negocios/		https://jafplus.pt/documentacao/		https://jafplus.pt/documentacao/		253722425		253722425		comercial@jafplus.pt		0		253722425		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal ou Bimensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		JAFPLUS		4.6		4				JAFPLUS_01		1										0.2894		0.2656				Negócios Plus		Negócios Plus		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		11/1/22		12/31/99		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 - Plano projetado para consumidores não domésticos.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		jafplus.pt		https://jafplus.pt/empresas/pequenos-negocios/		https://jafplus.pt/documentacao/		https://jafplus.pt/documentacao/		253722425		253722425		comercial@jafplus.pt		0		253722425		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal ou Bimensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		JAFPLUS		1.15		1				JAFPLUS_02		1										0.1158		0.2121				Casa Plus		Casa Plus		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		11/1/22		12/31/99		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 - Plano projetado para consumidores domésticos.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		jafplus.pt		https://jafplus.pt/particulares/gas/		https://jafplus.pt/documentacao/		https://jafplus.pt/documentacao/		253722425		253722425		comercial@jafplus.pt		0		253722425		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal ou Bimensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		JAFPLUS		2.3		2				JAFPLUS_02		1										0.1416		0.2286				Casa Plus		Casa Plus		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		11/1/22		12/31/99		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 - Plano projetado para consumidores domésticos.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		jafplus.pt		https://jafplus.pt/particulares/gas/		https://jafplus.pt/documentacao/		https://jafplus.pt/documentacao/		253722425		253722425		comercial@jafplus.pt		0		253722425		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal ou Bimensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		JAFPLUS		3.45		3				JAFPLUS_02		1										0.2656		0.2465				Casa Plus		Casa Plus		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		11/1/22		12/31/99		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 - Plano projetado para consumidores domésticos.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		jafplus.pt		https://jafplus.pt/particulares/gas/		https://jafplus.pt/documentacao/		https://jafplus.pt/documentacao/		253722425		253722425		comercial@jafplus.pt		0		253722425		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal ou Bimensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		JAFPLUS		4.6		4				JAFPLUS_02		1										0.2894		0.2656				Casa Plus		Casa Plus		Dom		0		0		0		0		0		GN		12		11/1/22		12/31/99		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 - Plano projetado para consumidores domésticos.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		jafplus.pt		https://jafplus.pt/particulares/gas/		https://jafplus.pt/documentacao/		https://jafplus.pt/documentacao/		253722425		253722425		comercial@jafplus.pt		0		253722425		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal ou Bimensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		JAFPLUS		1.15		1				JAFPLUS_03		1		0.1802		0.1611										0.17065		Negócios Plus		Negócios Plus		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 - Plano projetado para consumidores não domésticos.		0		jafplus.pt		https://jafplus.pt/empresas/pequenos-negocios/		https://jafplus.pt/documentacao/		https://jafplus.pt/documentacao/		253722425		253722425		comercial@jafplus.pt		0		253722425		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal ou Bimensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		JAFPLUS		2.3		2				JAFPLUS_03		1		0.2103		0.1611										0.1857		Negócios Plus		Negócios Plus		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 - Plano projetado para consumidores não domésticos.		0		jafplus.pt		https://jafplus.pt/empresas/pequenos-negocios/		https://jafplus.pt/documentacao/		https://jafplus.pt/documentacao/		253722425		253722425		comercial@jafplus.pt		0		253722425		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal ou Bimensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		JAFPLUS		3.45		3				JAFPLUS_03		1		0.3405		0.1611										0.2508		Negócios Plus		Negócios Plus		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 - Plano projetado para consumidores não domésticos.		0		jafplus.pt		https://jafplus.pt/empresas/pequenos-negocios/		https://jafplus.pt/documentacao/		https://jafplus.pt/documentacao/		253722425		253722425		comercial@jafplus.pt		0		253722425		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal ou Bimensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		JAFPLUS		4.6		4				JAFPLUS_03		1		0.3707		0.1611										0.2659		Negócios Plus		Negócios Plus		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 - Plano projetado para consumidores não domésticos.		0		jafplus.pt		https://jafplus.pt/empresas/pequenos-negocios/		https://jafplus.pt/documentacao/		https://jafplus.pt/documentacao/		253722425		253722425		comercial@jafplus.pt		0		253722425		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal ou Bimensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		JAFPLUS		5.75						JAFPLUS_03		1		0.4009		0.1611										0.281		Negócios Plus		Negócios Plus		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 - Plano projetado para consumidores não domésticos.		0		jafplus.pt		https://jafplus.pt/empresas/pequenos-negocios/		https://jafplus.pt/documentacao/		https://jafplus.pt/documentacao/		253722425		253722425		comercial@jafplus.pt		0		253722425		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal ou Bimensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		JAFPLUS		6.9						JAFPLUS_03		1		0.631		0.1611										0.39605		Negócios Plus		Negócios Plus		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 - Plano projetado para consumidores não domésticos.		0		jafplus.pt		https://jafplus.pt/empresas/pequenos-negocios/		https://jafplus.pt/documentacao/		https://jafplus.pt/documentacao/		253722425		253722425		comercial@jafplus.pt		0		253722425		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal ou Bimensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		JAFPLUS		10.35						JAFPLUS_03		1		0.7215		0.1611										0.4413		Negócios Plus		Negócios Plus		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 - Plano projetado para consumidores não domésticos.		0		jafplus.pt		https://jafplus.pt/empresas/pequenos-negocios/		https://jafplus.pt/documentacao/		https://jafplus.pt/documentacao/		253722425		253722425		comercial@jafplus.pt		0		253722425		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal ou Bimensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		JAFPLUS		13.8						JAFPLUS_03		1		0.9621		0.1611										0.5616		Negócios Plus		Negócios Plus		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 - Plano projetado para consumidores não domésticos.		0		jafplus.pt		https://jafplus.pt/empresas/pequenos-negocios/		https://jafplus.pt/documentacao/		https://jafplus.pt/documentacao/		253722425		253722425		comercial@jafplus.pt		0		253722425		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal ou Bimensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		JAFPLUS		17.25						JAFPLUS_03		1		1.1926		0.1611										0.67685		Negócios Plus		Negócios Plus		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 - Plano projetado para consumidores não domésticos.		0		jafplus.pt		https://jafplus.pt/empresas/pequenos-negocios/		https://jafplus.pt/documentacao/		https://jafplus.pt/documentacao/		253722425		253722425		comercial@jafplus.pt		0		253722425		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal ou Bimensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		JAFPLUS		20.7						JAFPLUS_03		1		1.2831		0.1611										0.7221		Negócios Plus		Negócios Plus		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 - Plano projetado para consumidores não domésticos.		0		jafplus.pt		https://jafplus.pt/empresas/pequenos-negocios/		https://jafplus.pt/documentacao/		https://jafplus.pt/documentacao/		253722425		253722425		comercial@jafplus.pt		0		253722425		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal ou Bimensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		JAFPLUS		3.45						JAFPLUS_03		2		0.3405		0.1819		0.1213								0.2145666667		Negócios Plus		Negócios Plus		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 - Plano projetado para consumidores não domésticos.		0		jafplus.pt		https://jafplus.pt/empresas/pequenos-negocios/		https://jafplus.pt/documentacao/		https://jafplus.pt/documentacao/		253722425		253722425		comercial@jafplus.pt		0		253722425		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal ou Bimensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		JAFPLUS		4.6						JAFPLUS_03		2		0.3707		0.1819		0.1213								0.2246333333		Negócios Plus		Negócios Plus		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 - Plano projetado para consumidores não domésticos.		0		jafplus.pt		https://jafplus.pt/empresas/pequenos-negocios/		https://jafplus.pt/documentacao/		https://jafplus.pt/documentacao/		253722425		253722425		comercial@jafplus.pt		0		253722425		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal ou Bimensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		JAFPLUS		5.75						JAFPLUS_03		2		0.4009		0.1819		0.1213								0.2347		Negócios Plus		Negócios Plus		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 - Plano projetado para consumidores não domésticos.		0		jafplus.pt		https://jafplus.pt/empresas/pequenos-negocios/		https://jafplus.pt/documentacao/		https://jafplus.pt/documentacao/		253722425		253722425		comercial@jafplus.pt		0		253722425		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal ou Bimensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		JAFPLUS		6.9						JAFPLUS_03		2		0.631		0.1819		0.1213								0.3114		Negócios Plus		Negócios Plus		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 - Plano projetado para consumidores não domésticos.		0		jafplus.pt		https://jafplus.pt/empresas/pequenos-negocios/		https://jafplus.pt/documentacao/		https://jafplus.pt/documentacao/		253722425		253722425		comercial@jafplus.pt		0		253722425		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal ou Bimensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		JAFPLUS		10.35						JAFPLUS_03		2		0.7215		0.1819		0.1213								0.3415666667		Negócios Plus		Negócios Plus		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 - Plano projetado para consumidores não domésticos.		0		jafplus.pt		https://jafplus.pt/empresas/pequenos-negocios/		https://jafplus.pt/documentacao/		https://jafplus.pt/documentacao/		253722425		253722425		comercial@jafplus.pt		0		253722425		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal ou Bimensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-
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		Eletricidade		JAFPLUS		6.9						JAFPLUS_04		2		0.631		0.1819		0.1213								0.3114		Casa Plus		Casa Plus		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 - Plano projetado para consumidores domésticos.		0		jafplus.pt		https://jafplus.pt/particulares/eletricidade/		https://jafplus.pt/documentacao/		https://jafplus.pt/documentacao/		253722425		253722425		comercial@jafplus.pt		0		253722425		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal ou Bimensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		JAFPLUS		10.35						JAFPLUS_04		2		0.7215		0.1819		0.1213								0.3415666667		Casa Plus		Casa Plus		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 - Plano projetado para consumidores domésticos.		0		jafplus.pt		https://jafplus.pt/particulares/eletricidade/		https://jafplus.pt/documentacao/		https://jafplus.pt/documentacao/		253722425		253722425		comercial@jafplus.pt		0		253722425		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal ou Bimensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		JAFPLUS		13.8						JAFPLUS_04		2		0.9621		0.1819		0.1213								0.4217666667		Casa Plus		Casa Plus		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 - Plano projetado para consumidores domésticos.		0		jafplus.pt		https://jafplus.pt/particulares/eletricidade/		https://jafplus.pt/documentacao/		https://jafplus.pt/documentacao/		253722425		253722425		comercial@jafplus.pt		0		253722425		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal ou Bimensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		JAFPLUS		17.25						JAFPLUS_04		2		1.1926		0.1819		0.1213								0.4986		Casa Plus		Casa Plus		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 - Plano projetado para consumidores domésticos.		0		jafplus.pt		https://jafplus.pt/particulares/eletricidade/		https://jafplus.pt/documentacao/		https://jafplus.pt/documentacao/		253722425		253722425		comercial@jafplus.pt		0		253722425		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal ou Bimensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		JAFPLUS		20.7						JAFPLUS_04		2		1.2831		0.1819		0.1213								0.5287666667		Casa Plus		Casa Plus		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 - Plano projetado para consumidores domésticos.		0		jafplus.pt		https://jafplus.pt/particulares/eletricidade/		https://jafplus.pt/documentacao/		https://jafplus.pt/documentacao/		253722425		253722425		comercial@jafplus.pt		0		253722425		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal ou Bimensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		JAFPLUS		27.6						JAFPLUS_04		3		1.6241		0.3647		0.2974		0.2115						0.624425		Casa Plus		Casa Plus		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 - Plano projetado para consumidores domésticos.		0		jafplus.pt		https://jafplus.pt/particulares/eletricidade/		https://jafplus.pt/documentacao/		https://jafplus.pt/documentacao/		253722425		253722425		comercial@jafplus.pt		0		253722425		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal ou Bimensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		JAFPLUS		34.5						JAFPLUS_04		3		2.2051		0.3647		0.2974		0.2115						0.769675		Casa Plus		Casa Plus		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 - Plano projetado para consumidores domésticos.		0		jafplus.pt		https://jafplus.pt/particulares/eletricidade/		https://jafplus.pt/documentacao/		https://jafplus.pt/documentacao/		253722425		253722425		comercial@jafplus.pt		0		253722425		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal ou Bimensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		JAFPLUS		41.4						JAFPLUS_04		3		2.5862		0.3647		0.2974		0.2115						0.86495		Casa Plus		Casa Plus		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 - Plano projetado para consumidores domésticos.		0		jafplus.pt		https://jafplus.pt/particulares/eletricidade/		https://jafplus.pt/documentacao/		https://jafplus.pt/documentacao/		253722425		253722425		comercial@jafplus.pt		0		253722425		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal ou Bimensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		LOGICA		1.15		1				LOGICA_01		1		0.271		0.1442										0.2076		Base S		Oferta Base S		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Base S		0		https://logicaenergy.pt/		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/wp-content/uploads/2022/01/CondicoesGerais_v1.2022.pdf		253655768		geral@logicaenergy.pt		geral@logicaenergy.pt		https://logicaenergy.pt/contactos/		253655768		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal, Bimestral		Não existe fidelização associada.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		LOGICA		2.3		2				LOGICA_01		1		0.3132		0.1442										0.2287		Base S		Oferta Base S		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Base S		0		https://logicaenergy.pt/		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/wp-content/uploads/2022/01/CondicoesGerais_v1.2022.pdf		253655768		geral@logicaenergy.pt		geral@logicaenergy.pt		https://logicaenergy.pt/contactos/		253655768		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal, Bimestral		Não existe fidelização associada.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		LOGICA		3.45		3				LOGICA_01		1		0.3579		0.1442										0.25105		Base S		Oferta Base S		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Base S		0		https://logicaenergy.pt/		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/wp-content/uploads/2022/01/CondicoesGerais_v1.2022.pdf		253655768		geral@logicaenergy.pt		geral@logicaenergy.pt		https://logicaenergy.pt/contactos/		253655768		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal, Bimestral		Não existe fidelização associada.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		LOGICA		4.6		4				LOGICA_01		1		0.4352		0.1442										0.2897		Base S		Oferta Base S		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Base S		0		https://logicaenergy.pt/		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/wp-content/uploads/2022/01/CondicoesGerais_v1.2022.pdf		253655768		geral@logicaenergy.pt		geral@logicaenergy.pt		https://logicaenergy.pt/contactos/		253655768		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal, Bimestral		Não existe fidelização associada.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		LOGICA		5.75						LOGICA_01		1		0.527		0.1442										0.3356		Base S		Oferta Base S		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Base S		0		https://logicaenergy.pt/		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/wp-content/uploads/2022/01/CondicoesGerais_v1.2022.pdf		253655768		geral@logicaenergy.pt		geral@logicaenergy.pt		https://logicaenergy.pt/contactos/		253655768		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal, Bimestral		Não existe fidelização associada.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		LOGICA		6.9						LOGICA_01		1		0.6139		0.1442										0.37905		Base S		Oferta Base S		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Base S		0		https://logicaenergy.pt/		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/wp-content/uploads/2022/01/CondicoesGerais_v1.2022.pdf		253655768		geral@logicaenergy.pt		geral@logicaenergy.pt		https://logicaenergy.pt/contactos/		253655768		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal, Bimestral		Não existe fidelização associada.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		LOGICA		10.35						LOGICA_01		1		0.8738		0.1442										0.509		Base S		Oferta Base S		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Base S		0		https://logicaenergy.pt/		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/wp-content/uploads/2022/01/CondicoesGerais_v1.2022.pdf		253655768		geral@logicaenergy.pt		geral@logicaenergy.pt		https://logicaenergy.pt/contactos/		253655768		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal, Bimestral		Não existe fidelização associada.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		LOGICA		13.8						LOGICA_01		1		1.146		0.1442										0.6451		Base S		Oferta Base S		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Base S		0		https://logicaenergy.pt/		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/wp-content/uploads/2022/01/CondicoesGerais_v1.2022.pdf		253655768		geral@logicaenergy.pt		geral@logicaenergy.pt		https://logicaenergy.pt/contactos/		253655768		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal, Bimestral		Não existe fidelização associada.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		LOGICA		17.25						LOGICA_01		1		1.421		0.1442										0.7826		Base S		Oferta Base S		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Base S		0		https://logicaenergy.pt/		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/wp-content/uploads/2022/01/CondicoesGerais_v1.2022.pdf		253655768		geral@logicaenergy.pt		geral@logicaenergy.pt		https://logicaenergy.pt/contactos/		253655768		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal, Bimestral		Não existe fidelização associada.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		LOGICA		20.7						LOGICA_01		1		1.7521		0.1442										0.94815		Base S		Oferta Base S		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Base S		0		https://logicaenergy.pt/		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/wp-content/uploads/2022/01/CondicoesGerais_v1.2022.pdf		253655768		geral@logicaenergy.pt		geral@logicaenergy.pt		https://logicaenergy.pt/contactos/		253655768		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal, Bimestral		Não existe fidelização associada.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		LOGICA		3.45						LOGICA_01		2		0.3579		0.1558		0.1215								0.2117333333		Base S		Oferta Base S		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Base S		0		https://logicaenergy.pt/		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/wp-content/uploads/2022/01/CondicoesGerais_v1.2022.pdf		253655768		geral@logicaenergy.pt		geral@logicaenergy.pt		https://logicaenergy.pt/contactos/		253655768		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal, Bimestral		Não existe fidelização associada.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		LOGICA		4.6						LOGICA_01		2		0.4352		0.1558		0.1215								0.2375		Base S		Oferta Base S		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Base S		0		https://logicaenergy.pt/		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/wp-content/uploads/2022/01/CondicoesGerais_v1.2022.pdf		253655768		geral@logicaenergy.pt		geral@logicaenergy.pt		https://logicaenergy.pt/contactos/		253655768		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal, Bimestral		Não existe fidelização associada.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		LOGICA		5.75						LOGICA_01		2		0.527		0.1558		0.1215								0.2681		Base S		Oferta Base S		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Base S		0		https://logicaenergy.pt/		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/wp-content/uploads/2022/01/CondicoesGerais_v1.2022.pdf		253655768		geral@logicaenergy.pt		geral@logicaenergy.pt		https://logicaenergy.pt/contactos/		253655768		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal, Bimestral		Não existe fidelização associada.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		LOGICA		6.9						LOGICA_01		2		0.6139		0.1558		0.1215								0.2970666667		Base S		Oferta Base S		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Base S		0		https://logicaenergy.pt/		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/wp-content/uploads/2022/01/CondicoesGerais_v1.2022.pdf		253655768		geral@logicaenergy.pt		geral@logicaenergy.pt		https://logicaenergy.pt/contactos/		253655768		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal, Bimestral		Não existe fidelização associada.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		LOGICA		10.35						LOGICA_01		2		0.8738		0.1558		0.1215								0.3837		Base S		Oferta Base S		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Base S		0		https://logicaenergy.pt/		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/wp-content/uploads/2022/01/CondicoesGerais_v1.2022.pdf		253655768		geral@logicaenergy.pt		geral@logicaenergy.pt		https://logicaenergy.pt/contactos/		253655768		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal, Bimestral		Não existe fidelização associada.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		LOGICA		13.8						LOGICA_01		2		1.146		0.1558		0.1215								0.4744333333		Base S		Oferta Base S		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Base S		0		https://logicaenergy.pt/		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/wp-content/uploads/2022/01/CondicoesGerais_v1.2022.pdf		253655768		geral@logicaenergy.pt		geral@logicaenergy.pt		https://logicaenergy.pt/contactos/		253655768		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal, Bimestral		Não existe fidelização associada.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		LOGICA		17.25						LOGICA_01		2		1.421		0.1558		0.1215								0.5661		Base S		Oferta Base S		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Base S		0		https://logicaenergy.pt/		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/wp-content/uploads/2022/01/CondicoesGerais_v1.2022.pdf		253655768		geral@logicaenergy.pt		geral@logicaenergy.pt		https://logicaenergy.pt/contactos/		253655768		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal, Bimestral		Não existe fidelização associada.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		LOGICA		20.7						LOGICA_01		2		1.7521		0.1558		0.1215								0.6764666667		Base S		Oferta Base S		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Base S		0		https://logicaenergy.pt/		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/wp-content/uploads/2022/01/CondicoesGerais_v1.2022.pdf		253655768		geral@logicaenergy.pt		geral@logicaenergy.pt		https://logicaenergy.pt/contactos/		253655768		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal, Bimestral		Não existe fidelização associada.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		LOGICA		27.6						LOGICA_01		3		2.1866		0.3001		0.1951		0.1769						0.714675		Base S		Oferta Base S		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Base S		0		https://logicaenergy.pt/		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/wp-content/uploads/2022/01/CondicoesGerais_v1.2022.pdf		253655768		geral@logicaenergy.pt		geral@logicaenergy.pt		https://logicaenergy.pt/contactos/		253655768		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal, Bimestral		Não existe fidelização associada.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		LOGICA		34.5						LOGICA_01		3		2.7157		0.3001		0.1951		0.1769						0.84695		Base S		Oferta Base S		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Base S		0		https://logicaenergy.pt/		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/wp-content/uploads/2022/01/CondicoesGerais_v1.2022.pdf		253655768		geral@logicaenergy.pt		geral@logicaenergy.pt		https://logicaenergy.pt/contactos/		253655768		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal, Bimestral		Não existe fidelização associada.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		LOGICA		41.4						LOGICA_01		3		3.2425		0.3001		0.1951		0.1769						0.97865		Base S		Oferta Base S		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Base S		0		https://logicaenergy.pt/		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/wp-content/uploads/2022/01/CondicoesGerais_v1.2022.pdf		253655768		geral@logicaenergy.pt		geral@logicaenergy.pt		https://logicaenergy.pt/contactos/		253655768		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal, Bimestral		Não existe fidelização associada.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		1.15		1				LUZBOA_01		1		0.0792		0.0282										0.0537		LUZBOA SPOT		INDEXADO OMIE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa indexada ao mercado spot OMIE com cobertura fixa do custo de desvios e de custos de sistema. Factura Electrónica e Pagamento por Débito Directo obrigatório. Sem fidelização. 		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.luzboa.pt		www.luzboa.pt/luzboaspot		www.luzboa.pt/luzboaspot		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		2.3		2				LUZBOA_01		1		0.1092		0.0282										0.0687		LUZBOA SPOT		INDEXADO OMIE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa indexada ao mercado spot OMIE com cobertura fixa do custo de desvios e de custos de sistema. Factura Electrónica e Pagamento por Débito Directo obrigatório. Sem fidelização. 		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.luzboa.pt		www.luzboa.pt/luzboaspot		www.luzboa.pt/luzboaspot		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		3.45		3				LUZBOA_01		1		0.1391		0.0282										0.08365		LUZBOA SPOT		INDEXADO OMIE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa indexada ao mercado spot OMIE com cobertura fixa do custo de desvios e de custos de sistema. Factura Electrónica e Pagamento por Débito Directo obrigatório. Sem fidelização. 		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.luzboa.pt		www.luzboa.pt/luzboaspot		www.luzboa.pt/luzboaspot		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		4.6		4				LUZBOA_01		1		0.1691		0.0282										0.09865		LUZBOA SPOT		INDEXADO OMIE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa indexada ao mercado spot OMIE com cobertura fixa do custo de desvios e de custos de sistema. Factura Electrónica e Pagamento por Débito Directo obrigatório. Sem fidelização. 		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.luzboa.pt		www.luzboa.pt/luzboaspot		www.luzboa.pt/luzboaspot		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		5.75						LUZBOA_01		1		0.199		0.0282										0.1136		LUZBOA SPOT		INDEXADO OMIE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa indexada ao mercado spot OMIE com cobertura fixa do custo de desvios e de custos de sistema. Factura Electrónica e Pagamento por Débito Directo obrigatório. Sem fidelização. 		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.luzboa.pt		www.luzboa.pt/luzboaspot		www.luzboa.pt/luzboaspot		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		6.9						LUZBOA_01		1		0.229		0.0282										0.1286		LUZBOA SPOT		INDEXADO OMIE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa indexada ao mercado spot OMIE com cobertura fixa do custo de desvios e de custos de sistema. Factura Electrónica e Pagamento por Débito Directo obrigatório. Sem fidelização. 		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.luzboa.pt		www.luzboa.pt/luzboaspot		www.luzboa.pt/luzboaspot		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		10.35						LUZBOA_01		1		0.3188		0.0282										0.1735		LUZBOA SPOT		INDEXADO OMIE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa indexada ao mercado spot OMIE com cobertura fixa do custo de desvios e de custos de sistema. Factura Electrónica e Pagamento por Débito Directo obrigatório. Sem fidelização. 		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.luzboa.pt		www.luzboa.pt/luzboaspot		www.luzboa.pt/luzboaspot		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		13.8						LUZBOA_01		1		0.4086		0.0282										0.2184		LUZBOA SPOT		INDEXADO OMIE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa indexada ao mercado spot OMIE com cobertura fixa do custo de desvios e de custos de sistema. Factura Electrónica e Pagamento por Débito Directo obrigatório. Sem fidelização. 		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.luzboa.pt		www.luzboa.pt/luzboaspot		www.luzboa.pt/luzboaspot		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		17.25						LUZBOA_01		1		0.4985		0.0282										0.26335		LUZBOA SPOT		INDEXADO OMIE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa indexada ao mercado spot OMIE com cobertura fixa do custo de desvios e de custos de sistema. Factura Electrónica e Pagamento por Débito Directo obrigatório. Sem fidelização. 		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.luzboa.pt		www.luzboa.pt/luzboaspot		www.luzboa.pt/luzboaspot		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		20.7						LUZBOA_01		1		0.5883		0.0282										0.30825		LUZBOA SPOT		INDEXADO OMIE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa indexada ao mercado spot OMIE com cobertura fixa do custo de desvios e de custos de sistema. Factura Electrónica e Pagamento por Débito Directo obrigatório. Sem fidelização. 		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.luzboa.pt		www.luzboa.pt/luzboaspot		www.luzboa.pt/luzboaspot		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		27.6						LUZBOA_01		1		0.8009												0.8009		LUZBOA SPOT		INDEXADO OMIE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa indexada ao mercado spot OMIE com cobertura fixa do custo de desvios e de custos de sistema. Factura Electrónica e Pagamento por Débito Directo obrigatório. Sem fidelização. 		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.luzboa.pt		www.luzboa.pt/luzboaspot		www.luzboa.pt/luzboaspot		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		34.5						LUZBOA_01		1		0.9805												0.9805		LUZBOA SPOT		INDEXADO OMIE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa indexada ao mercado spot OMIE com cobertura fixa do custo de desvios e de custos de sistema. Factura Electrónica e Pagamento por Débito Directo obrigatório. Sem fidelização. 		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.luzboa.pt		www.luzboa.pt/luzboaspot		www.luzboa.pt/luzboaspot		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		41.4						LUZBOA_01		1		1.1602												1.1602		LUZBOA SPOT		INDEXADO OMIE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa indexada ao mercado spot OMIE com cobertura fixa do custo de desvios e de custos de sistema. Factura Electrónica e Pagamento por Débito Directo obrigatório. Sem fidelização. 		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.luzboa.pt		www.luzboa.pt/luzboaspot		www.luzboa.pt/luzboaspot		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		1.15						LUZBOA_01		2		0.1252		0.0398		0.0055								0.0568333333		LUZBOA SPOT		INDEXADO OMIE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa indexada ao mercado spot OMIE com cobertura fixa do custo de desvios e de custos de sistema. Factura Electrónica e Pagamento por Débito Directo obrigatório. Sem fidelização. 		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.luzboa.pt		www.luzboa.pt/luzboaspot		www.luzboa.pt/luzboaspot		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		2.3						LUZBOA_01		2		0.1575		0.0398		0.0055								0.0676		LUZBOA SPOT		INDEXADO OMIE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa indexada ao mercado spot OMIE com cobertura fixa do custo de desvios e de custos de sistema. Factura Electrónica e Pagamento por Débito Directo obrigatório. Sem fidelização. 		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.luzboa.pt		www.luzboa.pt/luzboaspot		www.luzboa.pt/luzboaspot		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		3.45						LUZBOA_01		2		0.1801		0.0398		0.0055								0.0751333333		LUZBOA SPOT		INDEXADO OMIE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa indexada ao mercado spot OMIE com cobertura fixa do custo de desvios e de custos de sistema. Factura Electrónica e Pagamento por Débito Directo obrigatório. Sem fidelização. 		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.luzboa.pt		www.luzboa.pt/luzboaspot		www.luzboa.pt/luzboaspot		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		4.6						LUZBOA_01		2		0.2167		0.0398		0.0055								0.0873333333		LUZBOA SPOT		INDEXADO OMIE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa indexada ao mercado spot OMIE com cobertura fixa do custo de desvios e de custos de sistema. Factura Electrónica e Pagamento por Débito Directo obrigatório. Sem fidelização. 		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.luzboa.pt		www.luzboa.pt/luzboaspot		www.luzboa.pt/luzboaspot		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		5.75						LUZBOA_01		2		0.2519		0.0398		0.0055								0.0990666667		LUZBOA SPOT		INDEXADO OMIE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa indexada ao mercado spot OMIE com cobertura fixa do custo de desvios e de custos de sistema. Factura Electrónica e Pagamento por Débito Directo obrigatório. Sem fidelização. 		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.luzboa.pt		www.luzboa.pt/luzboaspot		www.luzboa.pt/luzboaspot		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		6.9						LUZBOA_01		2		0.2881		0.0398		0.0055								0.1111333333		LUZBOA SPOT		INDEXADO OMIE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa indexada ao mercado spot OMIE com cobertura fixa do custo de desvios e de custos de sistema. Factura Electrónica e Pagamento por Débito Directo obrigatório. Sem fidelização. 		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.luzboa.pt		www.luzboa.pt/luzboaspot		www.luzboa.pt/luzboaspot		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		10.35						LUZBOA_01		2		0.3944		0.0398		0.0055								0.1465666667		LUZBOA SPOT		INDEXADO OMIE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa indexada ao mercado spot OMIE com cobertura fixa do custo de desvios e de custos de sistema. Factura Electrónica e Pagamento por Débito Directo obrigatório. Sem fidelização. 		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.luzboa.pt		www.luzboa.pt/luzboaspot		www.luzboa.pt/luzboaspot		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		13.8						LUZBOA_01		2		0.5063		0.0398		0.0055								0.1838666667		LUZBOA SPOT		INDEXADO OMIE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa indexada ao mercado spot OMIE com cobertura fixa do custo de desvios e de custos de sistema. Factura Electrónica e Pagamento por Débito Directo obrigatório. Sem fidelização. 		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.luzboa.pt		www.luzboa.pt/luzboaspot		www.luzboa.pt/luzboaspot		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		17.25						LUZBOA_01		2		0.6128		0.0398		0.0055								0.2193666667		LUZBOA SPOT		INDEXADO OMIE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa indexada ao mercado spot OMIE com cobertura fixa do custo de desvios e de custos de sistema. Factura Electrónica e Pagamento por Débito Directo obrigatório. Sem fidelização. 		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.luzboa.pt		www.luzboa.pt/luzboaspot		www.luzboa.pt/luzboaspot		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		20.7						LUZBOA_01		2		0.726		0.0398		0.0055								0.2571		LUZBOA SPOT		INDEXADO OMIE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa indexada ao mercado spot OMIE com cobertura fixa do custo de desvios e de custos de sistema. Factura Electrónica e Pagamento por Débito Directo obrigatório. Sem fidelização. 		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.luzboa.pt		www.luzboa.pt/luzboaspot		www.luzboa.pt/luzboaspot		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		27.6						LUZBOA_01		3		0.8009		0.1222		0.0171		0.0055						0.236425		LUZBOA SPOT		INDEXADO OMIE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa indexada ao mercado spot OMIE com cobertura fixa do custo de desvios e de custos de sistema. Factura Electrónica e Pagamento por Débito Directo obrigatório. Sem fidelização. 		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.luzboa.pt		www.luzboa.pt/luzboaspot		www.luzboa.pt/luzboaspot		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		34.5						LUZBOA_01		3		0.9805		0.1222		0.0171		0.0055						0.281325		LUZBOA SPOT		INDEXADO OMIE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa indexada ao mercado spot OMIE com cobertura fixa do custo de desvios e de custos de sistema. Factura Electrónica e Pagamento por Débito Directo obrigatório. Sem fidelização. 		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.luzboa.pt		www.luzboa.pt/luzboaspot		www.luzboa.pt/luzboaspot		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		41.4						LUZBOA_01		3		1.1602		0.1222		0.0171		0.0055						0.32625		LUZBOA SPOT		INDEXADO OMIE		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa indexada ao mercado spot OMIE com cobertura fixa do custo de desvios e de custos de sistema. Factura Electrónica e Pagamento por Débito Directo obrigatório. Sem fidelização. 		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.luzboa.pt		www.luzboa.pt/luzboaspot		www.luzboa.pt/luzboaspot		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		1.15		1				LUZBOA_02		1		0.1251		0.238										0.18155		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		8/18/22		5/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		2.3		2				LUZBOA_02		1		0.1575		0.238										0.19775		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		8/18/22		5/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		3.45		3				LUZBOA_02		1		0.18		0.2255										0.20275		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		8/18/22		5/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		4.6		4				LUZBOA_02		1		0.2165		0.2295										0.223		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		8/18/22		5/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		5.75						LUZBOA_02		1		0.2517		0.2295										0.2406		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		8/18/22		5/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		6.9						LUZBOA_02		1		0.2879		0.2295										0.2587		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		8/18/22		5/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		10.35						LUZBOA_02		1		0.3941		0.2295										0.3118		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		8/18/22		5/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		13.8						LUZBOA_02		1		0.5058		0.2295										0.36765		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		8/18/22		5/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		17.25						LUZBOA_02		1		0.6122		0.238										0.4251		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		8/18/22		5/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		20.7						LUZBOA_02		1		0.7253		0.238										0.48165		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		1		0		0		0		0		ELE		12		8/18/22		5/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		1.15		1				LUZBOA_03		1		0.1252		0.1589										0.14205		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		2.3		2				LUZBOA_03		1		0.1575		0.1589										0.1582		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		3.45		3				LUZBOA_03		1		0.1801		0.1589										0.1695		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		4.6		4				LUZBOA_03		1		0.2167		0.1589										0.1878		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		5.75						LUZBOA_03		1		0.2519		0.1589										0.2054		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		6.9						LUZBOA_03		1		0.2881		0.1589										0.2235		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		10.35						LUZBOA_03		1		0.3944		0.1589										0.27665		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		13.8						LUZBOA_03		1		0.5063		0.1589										0.3326		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		17.25						LUZBOA_03		1		0.6128		0.1589										0.38585		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		20.7						LUZBOA_03		1		0.726		0.1589										0.44245		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		1.15						LUZBOA_03		2		0.1252		0.1645		0.1263								0.1386666667		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		2.3						LUZBOA_03		2		0.1575		0.1645		0.1263								0.1494333333		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		3.45						LUZBOA_03		2		0.1801		0.1645		0.1263								0.1569666667		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		4.6						LUZBOA_03		2		0.2167		0.1645		0.1263								0.1691666667		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		5.75						LUZBOA_03		2		0.2519		0.1645		0.1263								0.1809		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		6.9						LUZBOA_03		2		0.2881		0.1645		0.1263								0.1929666667		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		10.35						LUZBOA_03		2		0.3944		0.1645		0.1263								0.2284		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		13.8						LUZBOA_03		2		0.5063		0.1645		0.1263								0.2657		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		17.25						LUZBOA_03		2		0.6128		0.1645		0.1263								0.3012		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		20.7						LUZBOA_03		2		0.726		0.1645		0.1263								0.3389333333		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		1.15						LUZBOA_03		3		0.1252		0.2618		0.1402		0.1264						0.1634		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		2.3						LUZBOA_03		3		0.1575		0.2618		0.1402		0.1264						0.171475		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		3.45						LUZBOA_03		3		0.1801		0.2618		0.1402		0.1264						0.177125		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		4.6						LUZBOA_03		3		0.2167		0.2618		0.1402		0.1264						0.186275		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		5.75						LUZBOA_03		3		0.2519		0.2618		0.1402		0.1264						0.195075		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		6.9						LUZBOA_03		3		0.2881		0.2618		0.1402		0.1264						0.204125		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		10.35						LUZBOA_03		3		0.3944		0.2618		0.1402		0.1264						0.2307		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		13.8						LUZBOA_03		3		0.5063		0.2618		0.1402		0.1264						0.258675		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		17.25						LUZBOA_03		3		0.6128		0.2618		0.1402		0.1264						0.2853		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		20.7						LUZBOA_03		3		0.726		0.2618		0.1402		0.1264						0.3136		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		27.6						LUZBOA_03		3		0.8611		0.3237		0.2022		0.1818						0.3922		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		34.5						LUZBOA_03		3		1.0421		0.3237		0.2022		0.1818						0.43745		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZBOA		41.4						LUZBOA_03		3		1.2232		0.3237		0.2022		0.1818						0.482725		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta		0		www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/		0		232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		1.15		1				LUZIGAS_01		1		0.1284		0.0361										0.08225		Dinâmico Poupança 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		2.3		2				LUZIGAS_01		1		0.189		0.0361										0.11255		Dinâmico Poupança 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		3.45		3				LUZIGAS_01		1		0.2146		0.0361										0.12535		Dinâmico Poupança 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		4.6		4				LUZIGAS_01		1		0.2967		0.0361										0.1664		Dinâmico Poupança 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		5.75						LUZIGAS_01		1		0.361		0.0361										0.19855		Dinâmico Poupança 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		6.9						LUZIGAS_01		1		0.4139		0.0361										0.225		Dinâmico Poupança 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		10.35						LUZIGAS_01		1		0.5766		0.0361										0.30635		Dinâmico Poupança 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		13.8						LUZIGAS_01		1		0.7892		0.0361										0.41265		Dinâmico Poupança 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		17.25						LUZIGAS_01		1		0.9718		0.0361										0.50395		Dinâmico Poupança 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		20.7						LUZIGAS_01		1		1.2038		0.0361										0.61995		Dinâmico Poupança 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		3.45						LUZIGAS_01		2		0.3043		0.0481		0.0098								0.1207333333		Dinâmico Poupança 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		4.6						LUZIGAS_01		2		0.3855		0.0481		0.0098								0.1478		Dinâmico Poupança 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		5.75						LUZIGAS_01		2		0.4542		0.0481		0.0098								0.1707		Dinâmico Poupança 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		6.9						LUZIGAS_01		2		0.5305		0.0481		0.0098								0.1961333333		Dinâmico Poupança 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		10.35						LUZIGAS_01		2		0.7268		0.0481		0.0098								0.2615666667		Dinâmico Poupança 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		13.8						LUZIGAS_01		2		0.9852		0.0481		0.0098								0.3477		Dinâmico Poupança 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		17.25						LUZIGAS_01		2		1.2551		0.0481		0.0098								0.4376666667		Dinâmico Poupança 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		20.7						LUZIGAS_01		2		1.5725		0.0481		0.0098								0.5434666667		Dinâmico Poupança 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		27.6						LUZIGAS_01		3		1.3707		0.1325		0.0254		0.0098						0.3846		Dinâmico Poupança 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		34.5						LUZIGAS_01		3		1.6927		0.1325		0.0254		0.0098						0.4651		Dinâmico Poupança 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		41.4						LUZIGAS_01		3		2.0273		0.1325		0.0254		0.0098						0.54875		Dinâmico Poupança 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		1.15		1				LUZIGAS_02		1		0.1282		0.0361										0.08215		Dinâmico Poupança + 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca-mais/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		2.3		2				LUZIGAS_02		1		0.185		0.0361										0.11055		Dinâmico Poupança + 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca-mais/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		3.45		3				LUZIGAS_02		1		0.1994		0.0361										0.11775		Dinâmico Poupança + 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca-mais/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		4.6		4				LUZIGAS_02		1		0.2493		0.0361										0.1427		Dinâmico Poupança + 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca-mais/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		5.75						LUZIGAS_02		1		0.3037		0.0361										0.1699		Dinâmico Poupança + 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca-mais/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		6.9						LUZIGAS_02		1		0.3514		0.0361										0.19375		Dinâmico Poupança + 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca-mais/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		10.35						LUZIGAS_02		1		0.4961		0.0361										0.2661		Dinâmico Poupança + 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca-mais/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		13.8						LUZIGAS_02		1		0.6613		0.0361										0.3487		Dinâmico Poupança + 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca-mais/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		17.25						LUZIGAS_02		1		0.8008		0.0361										0.41845		Dinâmico Poupança + 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca-mais/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		20.7						LUZIGAS_02		1		0.9558		0.0361										0.49595		Dinâmico Poupança + 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca-mais/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		3.45						LUZIGAS_02		2		0.2588		0.0481		0.0098								0.1055666667		Dinâmico Poupança + 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca-mais/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		4.6						LUZIGAS_02		2		0.3117		0.0481		0.0098								0.1232		Dinâmico Poupança + 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca-mais/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		5.75						LUZIGAS_02		2		0.3604		0.0481		0.0098								0.1394333333		Dinâmico Poupança + 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca-mais/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		6.9						LUZIGAS_02		2		0.4109		0.0481		0.0098								0.1562666667		Dinâmico Poupança + 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca-mais/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		10.35						LUZIGAS_02		2		0.5521		0.0481		0.0098								0.2033333333		Dinâmico Poupança + 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca-mais/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		13.8						LUZIGAS_02		2		0.7068		0.0481		0.0098								0.2549		Dinâmico Poupança + 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca-mais/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		17.25						LUZIGAS_02		2		0.8536		0.0481		0.0098								0.3038333333		Dinâmico Poupança + 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca-mais/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		20.7						LUZIGAS_02		2		1.0177		0.0481		0.0098								0.3585333333		Dinâmico Poupança + 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca-mais/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		27.6						LUZIGAS_02		3		1.3569		0.1325		0.0254		0.0098						0.38115		Dinâmico Poupança + 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca-mais/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		34.5						LUZIGAS_02		3		1.675		0.1325		0.0254		0.0098						0.460675		Dinâmico Poupança + 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca-mais/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		41.4						LUZIGAS_02		3		2.0029		0.1325		0.0254		0.0098						0.54265		Dinâmico Poupança + 		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca-mais/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		1.15		1				LUZIGAS_03		1		0.1284		0.0361										0.08225		Dinâmico Base		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		11		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-base/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		2.3		2				LUZIGAS_03		1		0.189		0.0361										0.11255		Dinâmico Base		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		11		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-base/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		3.45		3				LUZIGAS_03		1		0.2168		0.0361										0.12645		Dinâmico Base		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		11		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-base/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		4.6		4				LUZIGAS_03		1		0.2997		0.0361										0.1679		Dinâmico Base		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		11		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-base/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		5.75						LUZIGAS_03		1		0.3647		0.0361										0.2004		Dinâmico Base		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		11		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-base/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		6.9						LUZIGAS_03		1		0.4181		0.0361										0.2271		Dinâmico Base		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		11		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-base/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		10.35						LUZIGAS_03		1		0.5824		0.0361										0.30925		Dinâmico Base		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		11		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-base/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		13.8						LUZIGAS_03		1		0.7972		0.0361										0.41665		Dinâmico Base		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		11		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-base/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		17.25						LUZIGAS_03		1		0.9816		0.0361										0.50885		Dinâmico Base		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		11		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-base/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		20.7						LUZIGAS_03		1		1.216		0.0361										0.62605		Dinâmico Base		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		11		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-base/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		3.45						LUZIGAS_03		2		0.3074		0.0481		0.0098								0.1217666667		Dinâmico Base		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		11		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-base/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		4.6						LUZIGAS_03		2		0.3894		0.0481		0.0098								0.1491		Dinâmico Base		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		11		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-base/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		5.75						LUZIGAS_03		2		0.4588		0.0481		0.0098								0.1722333333		Dinâmico Base		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		11		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-base/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		6.9						LUZIGAS_03		2		0.5359		0.0481		0.0098								0.1979333333		Dinâmico Base		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		11		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-base/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		10.35						LUZIGAS_03		2		0.7342		0.0481		0.0098								0.2640333333		Dinâmico Base		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		11		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-base/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		13.8						LUZIGAS_03		2		0.9952		0.0481		0.0098								0.3510333333		Dinâmico Base		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		11		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-base/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		17.25						LUZIGAS_03		2		1.2678		0.0481		0.0098								0.4419		Dinâmico Base		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		11		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-base/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		20.7						LUZIGAS_03		2		1.5884		0.0481		0.0098								0.5487666667		Dinâmico Base		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		11		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-base/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		27.6						LUZIGAS_03		3		1.3994		0.1325		0.0254		0.0098						0.391775		Dinâmico Base		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		11		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-base/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		34.5						LUZIGAS_03		3		1.7281		0.1325		0.0254		0.0098						0.47395		Dinâmico Base		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		11		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-base/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		LUZIGAS		41.4						LUZIGAS_03		3		2.0697		0.1325		0.0254		0.0098						0.55935		Dinâmico Base		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		11		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-base/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		Gás		LUZIGAS		1.15		1				LUZIGAS_04		1										0.0685		0.1316				GÁS NATURAL		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		2/5/23		111		11		111		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços validos a partir de 01/10/2022 a 30/09/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-gas/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal e bimensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Outubro em função da atualização dos acessos às redes. As condições podem alterar-se consoante o preço do gás natural. Preço indexado em função do MIBGÁS, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + custos do sistema) * (1 + fator de perdas) + K. Em que o K para este tarifário é de 5€/MW.		-		-		-

		Gás		LUZIGAS		2.3		2				LUZIGAS_04		1										0.0958		0.1281				GÁS NATURAL		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		2/5/23		111		11		111		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços validos a partir de 01/10/2022 a 30/09/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-gas/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal e bimensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Outubro em função da atualização dos acessos às redes. As condições podem alterar-se consoante o preço do gás natural. Preço indexado em função do MIBGÁS, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + custos do sistema) * (1 + fator de perdas) + K. Em que o K para este tarifário é de 5€/MW.		-		-		-

		Gás		LUZIGAS		3.45		3				LUZIGAS_04		1										0.1264		0.126				GÁS NATURAL		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		2/5/23		111		11		111		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços validos a partir de 01/10/2022 a 30/09/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-gas/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal e bimensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Outubro em função da atualização dos acessos às redes. As condições podem alterar-se consoante o preço do gás natural. Preço indexado em função do MIBGÁS, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + custos do sistema) * (1 + fator de perdas) + K. Em que o K para este tarifário é de 5€/MW.		-		-		-

		Gás		LUZIGAS		4.6		4				LUZIGAS_04		1										0.1464		0.1251				GÁS NATURAL		0		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		1/1/23		2/5/23		111		11		111		1111		N		N		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços validos a partir de 01/10/2022 a 30/09/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-gas/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal e bimensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Outubro em função da atualização dos acessos às redes. As condições podem alterar-se consoante o preço do gás natural. Preço indexado em função do MIBGÁS, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + custos do sistema) * (1 + fator de perdas) + K. Em que o K para este tarifário é de 5€/MW.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		1.15		1				MEOENERGIA_01		1		0.1449		0.1359										0.1404		MEO Energia 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		2.3		2				MEOENERGIA_01		1		0.205		0.1359										0.17045		MEO Energia 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		3.45		3				MEOENERGIA_01		1		0.3404		0.1408										0.2406		MEO Energia 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		4.6		4				MEOENERGIA_01		1		0.457		0.1408										0.2989		MEO Energia 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		5.75						MEOENERGIA_01		1		0.5534		0.1408										0.3471		MEO Energia 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		6.9						MEOENERGIA_01		1		0.6193		0.1408										0.38005		MEO Energia 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		10.35						MEOENERGIA_01		1		1.1369		0.1408										0.63885		MEO Energia 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		13.8						MEOENERGIA_01		1		1.4358		0.1408										0.7883		MEO Energia 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		17.25						MEOENERGIA_01		1		1.5236		0.1408										0.8322		MEO Energia 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		20.7						MEOENERGIA_01		1		1.8158		0.1408										0.9783		MEO Energia 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		3.45						MEOENERGIA_01		2		0.3404		0.1764		0.0858								0.2008666667		MEO Energia 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		4.6						MEOENERGIA_01		2		0.457		0.1764		0.0858								0.2397333333		MEO Energia 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		5.75						MEOENERGIA_01		2		0.5534		0.1764		0.0858								0.2718666667		MEO Energia 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		6.9						MEOENERGIA_01		2		0.6193		0.1764		0.0858								0.2938333333		MEO Energia 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		10.35						MEOENERGIA_01		2		1.1369		0.1764		0.0858								0.4663666667		MEO Energia 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		13.8						MEOENERGIA_01		2		1.4358		0.1764		0.0858								0.566		MEO Energia 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		17.25						MEOENERGIA_01		2		1.5236		0.1764		0.0858								0.5952666667		MEO Energia 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		20.7						MEOENERGIA_01		2		1.8158		0.1764		0.0858								0.6926666667		MEO Energia 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		27.6						MEOENERGIA_01		3		2.8419		0.2828		0.1416		0.07						0.834075		MEO Energia 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		34.5						MEOENERGIA_01		3		3.2713		0.2828		0.1416		0.07						0.941425		MEO Energia 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		41.4						MEOENERGIA_01		3		3.8333		0.2828		0.1416		0.07						1.081925		MEO Energia 		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		1.15		1				MEOENERGIA_02		1		0.1449		0.1359										0.1404		MEO Energia 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes não domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		2.3		2				MEOENERGIA_02		1		0.205		0.1359										0.17045		MEO Energia 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes não domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		3.45		3				MEOENERGIA_02		1		0.3404		0.1408										0.2406		MEO Energia 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes não domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		4.6		4				MEOENERGIA_02		1		0.457		0.1408										0.2989		MEO Energia 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes não domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		5.75						MEOENERGIA_02		1		0.5534		0.1408										0.3471		MEO Energia 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes não domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		6.9						MEOENERGIA_02		1		0.6193		0.1408										0.38005		MEO Energia 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes não domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		10.35						MEOENERGIA_02		1		1.1369		0.1408										0.63885		MEO Energia 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes não domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		13.8						MEOENERGIA_02		1		1.4358		0.1408										0.7883		MEO Energia 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes não domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		17.25						MEOENERGIA_02		1		1.5236		0.1408										0.8322		MEO Energia 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes não domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		20.7						MEOENERGIA_02		1		1.8158		0.1408										0.9783		MEO Energia 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes não domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		3.45						MEOENERGIA_02		2		0.3404		0.1764		0.0858								0.2008666667		MEO Energia 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes não domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		4.6						MEOENERGIA_02		2		0.457		0.1764		0.0858								0.2397333333		MEO Energia 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes não domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		5.75						MEOENERGIA_02		2		0.5534		0.1764		0.0858								0.2718666667		MEO Energia 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes não domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		6.9						MEOENERGIA_02		2		0.6193		0.1764		0.0858								0.2938333333		MEO Energia 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes não domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		10.35						MEOENERGIA_02		2		1.1369		0.1764		0.0858								0.4663666667		MEO Energia 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes não domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		13.8						MEOENERGIA_02		2		1.4358		0.1764		0.0858								0.566		MEO Energia 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes não domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		17.25						MEOENERGIA_02		2		1.5236		0.1764		0.0858								0.5952666667		MEO Energia 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes não domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		20.7						MEOENERGIA_02		2		1.8158		0.1764		0.0858								0.6926666667		MEO Energia 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes não domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		27.6						MEOENERGIA_02		3		2.8419		0.2828		0.1416		0.07						0.834075		MEO Energia 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes não domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		34.5						MEOENERGIA_02		3		3.2713		0.2828		0.1416		0.07						0.941425		MEO Energia 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes não domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MEOENERGIA		41.4						MEOENERGIA_02		3		3.8333		0.2828		0.1416		0.07						1.081925		MEO Energia 		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes não domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 		0		https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-		0		Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		3.45		3				MUON_01		1		0.1688		0.0569										0.11285		Muon Index Flex Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Negócios (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		4.6		4				MUON_01		1		0.2185		0.0569										0.1377		Muon Index Flex Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Negócios (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		5.75						MUON_01		1		0.2746		0.0569										0.16575		Muon Index Flex Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Negócios (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		6.9						MUON_01		1		0.3358		0.0569										0.19635		Muon Index Flex Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Negócios (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		10.35						MUON_01		1		0.4966		0.0569										0.27675		Muon Index Flex Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Negócios (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		13.8						MUON_01		1		0.6525		0.0569										0.3547		Muon Index Flex Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Negócios (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		17.25						MUON_01		1		0.8529		0.0569										0.4549		Muon Index Flex Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Negócios (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		20.7						MUON_01		1		0.9957		0.0569										0.5263		Muon Index Flex Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Negócios (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		3.45						MUON_01		2		0.1688		0.0683		0.0533								0.0968		Muon Index Flex Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Negócios (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		4.6						MUON_01		2		0.2185		0.0683		0.0533								0.1133666667		Muon Index Flex Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Negócios (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		5.75						MUON_01		2		0.2746		0.0683		0.0533								0.1320666667		Muon Index Flex Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Negócios (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		6.9						MUON_01		2		0.3358		0.0683		0.0533								0.1524666667		Muon Index Flex Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Negócios (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		10.35						MUON_01		2		0.4966		0.0683		0.0533								0.2060666667		Muon Index Flex Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Negócios (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		13.8						MUON_01		2		0.6525		0.0683		0.0533								0.2580333333		Muon Index Flex Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Negócios (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		17.25						MUON_01		2		0.8529		0.0683		0.0533								0.3248333333		Muon Index Flex Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Negócios (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		20.7						MUON_01		2		0.9957		0.0683		0.0533								0.3724333333		Muon Index Flex Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Negócios (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		27.6						MUON_01		3		1.3232		0.223		0.1167		0.0926						0.438875		Muon Index Flex Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Negócios (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		34.5						MUON_01		3		1.6652		0.223		0.1167		0.0926						0.524375		Muon Index Flex Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Negócios (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		41.4						MUON_01		3		1.9889		0.223		0.1167		0.0926						0.6053		Muon Index Flex Negócios		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Negócios (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		3.45		3				MUON_02		1		0.1688		0.0569										0.11285		Muon Index Flex Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Casa (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		4.6		4				MUON_02		1		0.2185		0.0569										0.1377		Muon Index Flex Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Casa (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		5.75						MUON_02		1		0.2746		0.0569										0.16575		Muon Index Flex Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Casa (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		6.9						MUON_02		1		0.3358		0.0569										0.19635		Muon Index Flex Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Casa (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		10.35						MUON_02		1		0.4966		0.0569										0.27675		Muon Index Flex Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Casa (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		13.8						MUON_02		1		0.6525		0.0569										0.3547		Muon Index Flex Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Casa (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		17.25						MUON_02		1		0.8529		0.0569										0.4549		Muon Index Flex Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Casa (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		20.7						MUON_02		1		0.9957		0.0569										0.5263		Muon Index Flex Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Casa (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		3.45						MUON_02		2		0.1688		0.0683		0.0533								0.0968		Muon Index Flex Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Casa (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		4.6						MUON_02		2		0.2185		0.0683		0.0533								0.1133666667		Muon Index Flex Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Casa (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		5.75						MUON_02		2		0.2746		0.0683		0.0533								0.1320666667		Muon Index Flex Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Casa (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		6.9						MUON_02		2		0.3358		0.0683		0.0533								0.1524666667		Muon Index Flex Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Casa (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		10.35						MUON_02		2		0.4966		0.0683		0.0533								0.2060666667		Muon Index Flex Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Casa (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		13.8						MUON_02		2		0.6525		0.0683		0.0533								0.2580333333		Muon Index Flex Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Casa (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		17.25						MUON_02		2		0.8529		0.0683		0.0533								0.3248333333		Muon Index Flex Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Casa (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		20.7						MUON_02		2		0.9957		0.0683		0.0533								0.3724333333		Muon Index Flex Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Casa (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		27.6						MUON_02		3		1.3232		0.223		0.1167		0.0926						0.438875		Muon Index Flex Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Casa (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		34.5						MUON_02		3		1.6652		0.223		0.1167		0.0926						0.524375		Muon Index Flex Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Casa (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		MUON		41.4						MUON_02		3		1.9889		0.223		0.1167		0.0926						0.6053		Muon Index Flex Casa		0		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Casa (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		1.15		1				NABALIAENERGIA_01		1		0.0299		0.1525										0.0912		FIXO N4		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 12%		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		2.3		2				NABALIAENERGIA_01		1		0.0599		0.1525										0.1062		FIXO N4		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 12%		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		3.45		3				NABALIAENERGIA_01		1		0.0898		0.1525										0.12115		FIXO N4		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 12%		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		4.6		4				NABALIAENERGIA_01		1		0.1198		0.1525										0.13615		FIXO N4		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 12%		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		5.75						NABALIAENERGIA_01		1		0.1497		0.1525										0.1511		FIXO N4		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 12%		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		6.9						NABALIAENERGIA_01		1		0.1797		0.1525										0.1661		FIXO N4		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 12%		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		10.35						NABALIAENERGIA_01		1		0.2695		0.1525										0.211		FIXO N4		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 12%		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		13.8						NABALIAENERGIA_01		1		0.3593		0.1525										0.2559		FIXO N4		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 12%		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		17.25						NABALIAENERGIA_01		1		0.4492		0.1525										0.30085		FIXO N4		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 12%		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		20.7						NABALIAENERGIA_01		1		0.539		0.1525										0.34575		FIXO N4		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 12%		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		3.45						NABALIAENERGIA_01		2		0.0898		0.1785		0.1198								0.1293666667		FIXO N4		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 12%		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		4.6						NABALIAENERGIA_01		2		0.1198		0.1785		0.1198								0.1393666667		FIXO N4		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 12%		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		5.75						NABALIAENERGIA_01		2		0.1497		0.1785		0.1198								0.1493333333		FIXO N4		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 12%		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		6.9						NABALIAENERGIA_01		2		0.1797		0.1785		0.1198								0.1593333333		FIXO N4		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 12%		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		10.35						NABALIAENERGIA_01		2		0.2695		0.1785		0.1198								0.1892666667		FIXO N4		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 12%		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		13.8						NABALIAENERGIA_01		2		0.3593		0.1785		0.1198								0.2192		FIXO N4		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 12%		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		17.25						NABALIAENERGIA_01		2		0.4492		0.1785		0.1198								0.2491666667		FIXO N4		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 12%		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		20.7						NABALIAENERGIA_01		2		0.539		0.1785		0.1198								0.2791		FIXO N4		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 12%		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		3.45						NABALIAENERGIA_01		3		0.0898		0.2741		0.1522		0.1187						0.1587		FIXO N4		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 12%		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		4.6						NABALIAENERGIA_01		3		0.1198		0.2741		0.1522		0.1187						0.1662		FIXO N4		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 12%		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		5.75						NABALIAENERGIA_01		3		0.1497		0.2741		0.1522		0.1187						0.173675		FIXO N4		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 12%		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		6.9						NABALIAENERGIA_01		3		0.1797		0.2741		0.1522		0.1187						0.181175		FIXO N4		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 12%		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		10.35						NABALIAENERGIA_01		3		0.2695		0.2741		0.1522		0.1187						0.203625		FIXO N4		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 12%		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		13.8						NABALIAENERGIA_01		3		0.3593		0.2741		0.1522		0.1187						0.226075		FIXO N4		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 12%		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		17.25						NABALIAENERGIA_01		3		0.4492		0.2741		0.1522		0.1187						0.24855		FIXO N4		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 12%		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		20.7						NABALIAENERGIA_01		3		0.539		0.2741		0.1522		0.1187						0.271		FIXO N4		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 12%		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		27.6						NABALIAENERGIA_01		3		0.7187		0.3313		0.2118		0.1702						0.358		FIXO N4		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 12%		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		34.5						NABALIAENERGIA_01		3		0.8983		0.3313		0.2118		0.1702						0.4029		FIXO N4		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 12%		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		41.4						NABALIAENERGIA_01		3		1.078		0.3313		0.2118		0.1702						0.447825		FIXO N4		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 12%		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		1.15		1				NABALIAENERGIA_02		1		0.0976		0.1592										0.1284		FIXO N3		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 15%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		2.3		2				NABALIAENERGIA_02		1		0.1272		0.1592										0.1432		FIXO N3		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 15%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		3.45		3				NABALIAENERGIA_02		1		0.1567		0.1592										0.15795		FIXO N3		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 15%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		4.6		4				NABALIAENERGIA_02		1		0.1863		0.1592										0.17275		FIXO N3		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 15%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		5.75						NABALIAENERGIA_02		1		0.2159		0.1592										0.18755		FIXO N3		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 15%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		6.9						NABALIAENERGIA_02		1		0.2456		0.1592										0.2024		FIXO N3		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 15%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		10.35						NABALIAENERGIA_02		1		0.3343		0.1592										0.24675		FIXO N3		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 15%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		13.8						NABALIAENERGIA_02		1		0.423		0.1592										0.2911		FIXO N3		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 15%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		17.25						NABALIAENERGIA_02		1		0.5258		0.1592										0.3425		FIXO N3		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 15%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		20.7						NABALIAENERGIA_02		1		0.6286		0.1592										0.3939		FIXO N3		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 15%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		3.45						NABALIAENERGIA_02		2		0.1567		0.1849		0.1271								0.1562333333		FIXO N3		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 15%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		4.6						NABALIAENERGIA_02		2		0.1863		0.1849		0.1271								0.1661		FIXO N3		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 15%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		5.75						NABALIAENERGIA_02		2		0.2159		0.1849		0.1271								0.1759666667		FIXO N3		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 15%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		6.9						NABALIAENERGIA_02		2		0.2456		0.1849		0.1271								0.1858666667		FIXO N3		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 15%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		10.35						NABALIAENERGIA_02		2		0.3343		0.1849		0.1271								0.2154333333		FIXO N3		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 15%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		13.8						NABALIAENERGIA_02		2		0.423		0.1849		0.1271								0.245		FIXO N3		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 15%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		17.25						NABALIAENERGIA_02		2		0.5258		0.1849		0.1271								0.2792666667		FIXO N3		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 15%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		20.7						NABALIAENERGIA_02		2		0.6286		0.1849		0.1271								0.3135333333		FIXO N3		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 15%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		3.45						NABALIAENERGIA_02		3		0.1567		0.2792		0.1602		0.126						0.180525		FIXO N3		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 15%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		4.6						NABALIAENERGIA_02		3		0.1863		0.2792		0.1602		0.126						0.187925		FIXO N3		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 15%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		5.75						NABALIAENERGIA_02		3		0.2159		0.2792		0.1602		0.126						0.195325		FIXO N3		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 15%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		6.9						NABALIAENERGIA_02		3		0.2456		0.2792		0.1602		0.126						0.20275		FIXO N3		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 15%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		10.35						NABALIAENERGIA_02		3		0.3343		0.2792		0.1602		0.126						0.224925		FIXO N3		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 15%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		13.8						NABALIAENERGIA_02		3		0.423		0.2792		0.1602		0.126						0.2471		FIXO N3		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 15%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		17.25						NABALIAENERGIA_02		3		0.5258		0.2792		0.1602		0.126						0.2728		FIXO N3		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 15%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		20.7						NABALIAENERGIA_02		3		0.6286		0.2792		0.1602		0.126						0.2985		FIXO N3		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 15%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		27.6						NABALIAENERGIA_02		3		0.8742		0.3386		0.2177		0.1765						0.40175		FIXO N3		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 15%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		34.5						NABALIAENERGIA_02		3		1.0926		0.3386		0.2177		0.1765						0.45635		FIXO N3		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 15%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		41.4						NABALIAENERGIA_02		3		1.3802		0.3386		0.2177		0.1765						0.52825		FIXO N3		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 15%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		1.15		1				NABALIAENERGIA_03		1		0.1426		0.1722										0.1574		FIXO N2		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 17%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		2.3		2				NABALIAENERGIA_03		1		0.1722		0.1722										0.1722		FIXO N2		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 17%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		3.45		3				NABALIAENERGIA_03		1		0.2267		0.1722										0.19945		FIXO N2		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 17%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		4.6		4				NABALIAENERGIA_03		1		0.2663		0.1722										0.21925		FIXO N2		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 17%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		5.75						NABALIAENERGIA_03		1		0.2929		0.1722										0.23255		FIXO N2		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 17%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		6.9						NABALIAENERGIA_03		1		0.3256		0.1722										0.2489		FIXO N2		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 17%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		10.35						NABALIAENERGIA_03		1		0.4153		0.1722										0.29375		FIXO N2		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 17%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		13.8						NABALIAENERGIA_03		1		0.507		0.1722										0.3396		FIXO N2		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 17%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		17.25						NABALIAENERGIA_03		1		0.5948		0.1722										0.3835		FIXO N2		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 17%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		20.7						NABALIAENERGIA_03		1		0.6886		0.1722										0.4304		FIXO N2		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 17%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		3.45						NABALIAENERGIA_03		2		0.2267		0.1988		0.1392								0.1882333333		FIXO N2		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 17%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		4.6						NABALIAENERGIA_03		2		0.2663		0.1988		0.1392								0.2014333333		FIXO N2		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 17%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		5.75						NABALIAENERGIA_03		2		0.2929		0.1988		0.1392								0.2103		FIXO N2		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 17%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		6.9						NABALIAENERGIA_03		2		0.3256		0.1988		0.1392								0.2212		FIXO N2		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 17%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		10.35						NABALIAENERGIA_03		2		0.4153		0.1988		0.1392								0.2511		FIXO N2		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 17%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		13.8						NABALIAENERGIA_03		2		0.507		0.1988		0.1392								0.2816666667		FIXO N2		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 17%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		17.25						NABALIAENERGIA_03		2		0.5948		0.1988		0.1392								0.3109333333		FIXO N2		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 17%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		20.7						NABALIAENERGIA_03		2		0.6886		0.1988		0.1392								0.3422		FIXO N2		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 17%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		3.45						NABALIAENERGIA_03		3		0.2267		0.2942		0.1749		0.1375						0.208325		FIXO N2		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 17%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		4.6						NABALIAENERGIA_03		3		0.2663		0.2942		0.1749		0.1375						0.218225		FIXO N2		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 17%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		5.75						NABALIAENERGIA_03		3		0.2929		0.2942		0.1749		0.1375						0.224875		FIXO N2		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 17%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		6.9						NABALIAENERGIA_03		3		0.3256		0.2942		0.1749		0.1375						0.23305		FIXO N2		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 17%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		10.35						NABALIAENERGIA_03		3		0.4153		0.2942		0.1749		0.1375						0.255475		FIXO N2		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 17%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		13.8						NABALIAENERGIA_03		3		0.507		0.2942		0.1749		0.1375						0.2784		FIXO N2		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 17%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		17.25						NABALIAENERGIA_03		3		0.5948		0.2942		0.1749		0.1375						0.30035		FIXO N2		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 17%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		20.7						NABALIAENERGIA_03		3		0.6886		0.2942		0.1749		0.1375						0.3238		FIXO N2		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 17%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		27.6						NABALIAENERGIA_03		3		1.0082		0.3478		0.227		0.1856						0.44215		FIXO N2		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 17%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		34.5						NABALIAENERGIA_03		3		1.2105		0.3478		0.227		0.1856						0.492725		FIXO N2		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 17%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		41.4						NABALIAENERGIA_03		3		1.5332		0.3478		0.227		0.1856						0.5734		FIXO N2		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 17%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		1.15		1				NABALIAENERGIA_04		1		0.1956		0.1772										0.1864		FIXO N1		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 20%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		2.3		2				NABALIAENERGIA_04		1		0.2212		0.1772										0.1992		FIXO N1		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 20%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		3.45		3				NABALIAENERGIA_04		1		0.2887		0.1772										0.23295		FIXO N1		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 20%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		4.6		4				NABALIAENERGIA_04		1		0.3263		0.1772										0.25175		FIXO N1		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 20%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		5.75						NABALIAENERGIA_04		1		0.3439		0.1772										0.26055		FIXO N1		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 20%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		6.9						NABALIAENERGIA_04		1		0.3696		0.1772										0.2734		FIXO N1		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 20%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		10.35						NABALIAENERGIA_04		1		0.4593		0.1772										0.31825		FIXO N1		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 20%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		13.8						NABALIAENERGIA_04		1		0.5464		0.1772										0.3618		FIXO N1		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 20%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		17.25						NABALIAENERGIA_04		1		0.6498		0.1772										0.4135		FIXO N1		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 20%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		20.7						NABALIAENERGIA_04		1		0.7386		0.1772										0.4579		FIXO N1		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 20%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		3.45						NABALIAENERGIA_04		2		0.2887		0.1985		0.1514								0.2128666667		FIXO N1		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 20%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		4.6						NABALIAENERGIA_04		2		0.3263		0.1985		0.1514								0.2254		FIXO N1		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 20%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		5.75						NABALIAENERGIA_04		2		0.3439		0.1985		0.1514								0.2312666667		FIXO N1		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 20%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		6.9						NABALIAENERGIA_04		2		0.3696		0.1985		0.1514								0.2398333333		FIXO N1		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 20%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		10.35						NABALIAENERGIA_04		2		0.4593		0.1985		0.1514								0.2697333333		FIXO N1		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 20%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		13.8						NABALIAENERGIA_04		2		0.5464		0.1985		0.1514								0.2987666667		FIXO N1		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 20%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		17.25						NABALIAENERGIA_04		2		0.6498		0.1985		0.1514								0.3332333333		FIXO N1		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 20%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		20.7						NABALIAENERGIA_04		2		0.7386		0.1985		0.1514								0.3628333333		FIXO N1		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 20%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		3.45						NABALIAENERGIA_04		3		0.2887		0.2984		0.1772		0.1435						0.22695		FIXO N1		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 20%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		4.6						NABALIAENERGIA_04		3		0.3263		0.2984		0.1772		0.1435						0.23635		FIXO N1		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 20%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		5.75						NABALIAENERGIA_04		3		0.3439		0.2984		0.1772		0.1435						0.24075		FIXO N1		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 20%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		6.9						NABALIAENERGIA_04		3		0.3696		0.2984		0.1772		0.1435						0.247175		FIXO N1		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 20%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		10.35						NABALIAENERGIA_04		3		0.4593		0.2984		0.1772		0.1435						0.2696		FIXO N1		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 20%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		13.8						NABALIAENERGIA_04		3		0.5464		0.2984		0.1772		0.1435						0.291375		FIXO N1		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 20%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		17.25						NABALIAENERGIA_04		3		0.6498		0.2984		0.1772		0.1435						0.317225		FIXO N1		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 20%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		20.7						NABALIAENERGIA_04		3		0.7386		0.2984		0.1772		0.1435						0.339425		FIXO N1		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 20%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		27.6						NABALIAENERGIA_04		3		1.0982		0.3515		0.2358		0.1996						0.471275		FIXO N1		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 20%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		34.5						NABALIAENERGIA_04		3		1.3005		0.3515		0.2358		0.1996						0.52185		FIXO N1		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 20%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		41.4						NABALIAENERGIA_04		3		1.6332		0.3515		0.2358		0.1996						0.605025		FIXO N1		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 20%		0		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		1.15		1				NABALIAENERGIA_05		1		0.0299		0.1239										0.0769		EGREEN C		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 15%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		2.3		2				NABALIAENERGIA_05		1		0.0599		0.1239										0.0919		EGREEN C		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 15%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		3.45		3				NABALIAENERGIA_05		1		0.0898		0.1239										0.10685		EGREEN C		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 15%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		4.6		4				NABALIAENERGIA_05		1		0.1198		0.1239										0.12185		EGREEN C		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 15%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		5.75						NABALIAENERGIA_05		1		0.1497		0.1239										0.1368		EGREEN C		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 15%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		6.9						NABALIAENERGIA_05		1		0.1797		0.1239										0.1518		EGREEN C		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 15%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		10.35						NABALIAENERGIA_05		1		0.2695		0.1239										0.1967		EGREEN C		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 15%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		13.8						NABALIAENERGIA_05		1		0.3593		0.1239										0.2416		EGREEN C		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 15%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		17.25						NABALIAENERGIA_05		1		0.4492		0.1239										0.28655		EGREEN C		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 15%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		20.7						NABALIAENERGIA_05		1		0.539		0.1239										0.33145		EGREEN C		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 15%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		3.45						NABALIAENERGIA_05		2		0.0898		0.1464		0.0899								0.1087		EGREEN C		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 15%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		4.6						NABALIAENERGIA_05		2		0.1198		0.1464		0.0899								0.1187		EGREEN C		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 15%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		5.75						NABALIAENERGIA_05		2		0.1497		0.1464		0.0899								0.1286666667		EGREEN C		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 15%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		6.9						NABALIAENERGIA_05		2		0.1797		0.1464		0.0899								0.1386666667		EGREEN C		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 15%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		10.35						NABALIAENERGIA_05		2		0.2695		0.1464		0.0899								0.1686		EGREEN C		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 15%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		13.8						NABALIAENERGIA_05		2		0.3593		0.1464		0.0899								0.1985333333		EGREEN C		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 15%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		17.25						NABALIAENERGIA_05		2		0.4492		0.1464		0.0899								0.2285		EGREEN C		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 15%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		20.7						NABALIAENERGIA_05		2		0.539		0.1464		0.0899								0.2584333333		EGREEN C		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 15%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		3.45						NABALIAENERGIA_05		3		0.0898		0.2399		0.1194		0.0898						0.134725		EGREEN C		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 15%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		4.6						NABALIAENERGIA_05		3		0.1198		0.2399		0.1194		0.0898						0.142225		EGREEN C		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 15%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		5.75						NABALIAENERGIA_05		3		0.1497		0.2399		0.1194		0.0898						0.1497		EGREEN C		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 15%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		6.9						NABALIAENERGIA_05		3		0.1797		0.2399		0.1194		0.0898						0.1572		EGREEN C		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 15%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		10.35						NABALIAENERGIA_05		3		0.2695		0.2399		0.1194		0.0898						0.17965		EGREEN C		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 15%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		13.8						NABALIAENERGIA_05		3		0.3593		0.2399		0.1194		0.0898						0.2021		EGREEN C		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 15%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		17.25						NABALIAENERGIA_05		3		0.4492		0.2399		0.1194		0.0898						0.224575		EGREEN C		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 15%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		20.7						NABALIAENERGIA_05		3		0.539		0.2399		0.1194		0.0898						0.247025		EGREEN C		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 15%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		27.6						NABALIAENERGIA_05		3		0.7187		0.2985		0.1808		0.1424						0.3351		EGREEN C		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 15%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		34.5						NABALIAENERGIA_05		3		0.8983		0.2985		0.1808		0.1424						0.38		EGREEN C		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 15%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		41.4						NABALIAENERGIA_05		3		1.078		0.2985		0.1808		0.1424						0.424925		EGREEN C		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 15%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		-		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		1.15		1				NABALIAENERGIA_06		1		0.1426		0.1248										0.1337		EGREEN B		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 18%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		2.3		2				NABALIAENERGIA_06		1		0.1722		0.1248										0.1485		EGREEN B		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 18%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		3.45		3				NABALIAENERGIA_06		1		0.2067		0.1248										0.16575		EGREEN B		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 18%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		4.6		4				NABALIAENERGIA_06		1		0.2263		0.1248										0.17555		EGREEN B		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 18%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		5.75						NABALIAENERGIA_06		1		0.2609		0.1248										0.19285		EGREEN B		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 18%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		6.9						NABALIAENERGIA_06		1		0.2756		0.1248										0.2002		EGREEN B		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 18%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		10.35						NABALIAENERGIA_06		1		0.3753		0.1248										0.25005		EGREEN B		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 18%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		13.8						NABALIAENERGIA_06		1		0.457		0.1248										0.2909		EGREEN B		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 18%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		17.25						NABALIAENERGIA_06		1		0.5548		0.1248										0.3398		EGREEN B		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 18%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		20.7						NABALIAENERGIA_06		1		0.6686		0.1248										0.3967		EGREEN B		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 18%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		3.45						NABALIAENERGIA_06		2		0.2067		0.1492		0.0927								0.1495333333		EGREEN B		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 18%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		4.6						NABALIAENERGIA_06		2		0.2263		0.1492		0.0927								0.1560666667		EGREEN B		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 18%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		5.75						NABALIAENERGIA_06		2		0.2609		0.1492		0.0927								0.1676		EGREEN B		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 18%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		6.9						NABALIAENERGIA_06		2		0.2756		0.1492		0.0927								0.1725		EGREEN B		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 18%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		10.35						NABALIAENERGIA_06		2		0.3753		0.1492		0.0927								0.2057333333		EGREEN B		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 18%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		13.8						NABALIAENERGIA_06		2		0.457		0.1492		0.0927								0.2329666667		EGREEN B		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 18%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		17.25						NABALIAENERGIA_06		2		0.5548		0.1492		0.0927								0.2655666667		EGREEN B		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 18%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		20.7						NABALIAENERGIA_06		2		0.6686		0.1492		0.0927								0.3035		EGREEN B		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 18%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		3.45						NABALIAENERGIA_06		3		0.2067		0.2407		0.1231		0.0929						0.16585		EGREEN B		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 18%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		4.6						NABALIAENERGIA_06		3		0.2263		0.2407		0.1231		0.0929						0.17075		EGREEN B		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 18%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		5.75						NABALIAENERGIA_06		3		0.2609		0.2407		0.1231		0.0929						0.1794		EGREEN B		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 18%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		6.9						NABALIAENERGIA_06		3		0.2756		0.2407		0.1231		0.0929						0.183075		EGREEN B		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 18%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		10.35						NABALIAENERGIA_06		3		0.3753		0.2407		0.1231		0.0929						0.208		EGREEN B		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 18%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		13.8						NABALIAENERGIA_06		3		0.457		0.2407		0.1231		0.0929						0.228425		EGREEN B		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 18%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		17.25						NABALIAENERGIA_06		3		0.5548		0.2407		0.1231		0.0929						0.252875		EGREEN B		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 18%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		20.7						NABALIAENERGIA_06		3		0.6686		0.2407		0.1231		0.0929						0.281325		EGREEN B		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 18%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		27.6						NABALIAENERGIA_06		3		0.9782		0.3027		0.1832		0.1464						0.402625		EGREEN B		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 18%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		34.5						NABALIAENERGIA_06		3		1.1905		0.3027		0.1832		0.1464						0.4557		EGREEN B		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 18%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		41.4						NABALIAENERGIA_06		3		1.5032		0.3027		0.1832		0.1464						0.533875		EGREEN B		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 18%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		1.15		1				NABALIAENERGIA_07		1		0.1956		0.1303										0.16295		EGREEN A		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 20%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		2.3		2				NABALIAENERGIA_07		1		0.2212		0.1303										0.17575		EGREEN A		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 20%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		3.45		3				NABALIAENERGIA_07		1		0.2887		0.1303										0.2095		EGREEN A		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 20%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		4.6		4				NABALIAENERGIA_07		1		0.3263		0.1303										0.2283		EGREEN A		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 20%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		5.75						NABALIAENERGIA_07		1		0.3439		0.1303										0.2371		EGREEN A		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 20%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		6.9						NABALIAENERGIA_07		1		0.3696		0.1303										0.24995		EGREEN A		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 20%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		10.35						NABALIAENERGIA_07		1		0.4593		0.1303										0.2948		EGREEN A		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 20%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		13.8						NABALIAENERGIA_07		1		0.5464		0.1303										0.33835		EGREEN A		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 20%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		17.25						NABALIAENERGIA_07		1		0.6498		0.1303										0.39005		EGREEN A		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 20%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		20.7						NABALIAENERGIA_07		1		0.7386		0.1303										0.43445		EGREEN A		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 20%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		3.45						NABALIAENERGIA_07		2		0.2887		0.1534		0.0999								0.1806666667		EGREEN A		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 20%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		4.6						NABALIAENERGIA_07		2		0.3263		0.1534		0.0999								0.1932		EGREEN A		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 20%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		5.75						NABALIAENERGIA_07		2		0.3439		0.1534		0.0999								0.1990666667		EGREEN A		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 20%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		6.9						NABALIAENERGIA_07		2		0.3696		0.1534		0.0999								0.2076333333		EGREEN A		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 20%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		10.35						NABALIAENERGIA_07		2		0.4593		0.1534		0.0999								0.2375333333		EGREEN A		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 20%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		13.8						NABALIAENERGIA_07		2		0.5464		0.1534		0.0999								0.2665666667		EGREEN A		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 20%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		17.25						NABALIAENERGIA_07		2		0.6498		0.1534		0.0999								0.3010333333		EGREEN A		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 20%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		20.7						NABALIAENERGIA_07		2		0.7386		0.1534		0.0999								0.3306333333		EGREEN A		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 20%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		3.45						NABALIAENERGIA_07		3		0.2887		0.2456		0.1272		0.0987						0.19005		EGREEN A		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 20%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		4.6						NABALIAENERGIA_07		3		0.3263		0.2456		0.1272		0.0987						0.19945		EGREEN A		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 20%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		5.75						NABALIAENERGIA_07		3		0.3439		0.2456		0.1272		0.0987						0.20385		EGREEN A		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 20%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		6.9						NABALIAENERGIA_07		3		0.3696		0.2456		0.1272		0.0987						0.210275		EGREEN A		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 20%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		10.35						NABALIAENERGIA_07		3		0.4593		0.2456		0.1272		0.0987						0.2327		EGREEN A		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 20%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		13.8						NABALIAENERGIA_07		3		0.5464		0.2456		0.1272		0.0987						0.254475		EGREEN A		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 20%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		17.25						NABALIAENERGIA_07		3		0.6498		0.2456		0.1272		0.0987						0.280325		EGREEN A		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 20%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		20.7						NABALIAENERGIA_07		3		0.7386		0.2456		0.1272		0.0987						0.302525		EGREEN A		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 20%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		27.6						NABALIAENERGIA_07		3		1.0982		0.3027		0.1842		0.1479						0.43325		EGREEN A		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 20%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		34.5						NABALIAENERGIA_07		3		1.3005		0.3027		0.1842		0.1479						0.483825		EGREEN A		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 20%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NABALIAENERGIA		41.4						NABALIAENERGIA_07		3		1.6332		0.3027		0.1842		0.1479						0.567		EGREEN A		0		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 20%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		Eletricidade		NATURGY		1.15		1				NATURGY_01		1		0.0299		0.2975										0.1637		OFERTA BTN CAPTAÇÃO		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		PREÇOS PARA CLIENTES NÃO DOMÉSTICOS COM TARIFA BTN Consumo Anual (MWh ano) <10MWh ano		0		www.naturgy.pt		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/files/Portugal_Cond_gerais_0620.pdf		808303132		servico.clientes@naturgy.com		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/contratacao/processo_de_mudanca		0		808303132		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Factura Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da TAR.		-		-		-

		Eletricidade		NATURGY		2.3		2				NATURGY_01		1		0.0599		0.2975										0.1787		OFERTA BTN CAPTAÇÃO		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		PREÇOS PARA CLIENTES NÃO DOMÉSTICOS COM TARIFA BTN Consumo Anual (MWh ano) <10MWh ano		0		www.naturgy.pt		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/files/Portugal_Cond_gerais_0620.pdf		808303132		servico.clientes@naturgy.com		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/contratacao/processo_de_mudanca		0		808303132		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Factura Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da TAR.		-		-		-

		Eletricidade		NATURGY		3.45		3				NATURGY_01		1		0.0898		0.2988										0.1943		OFERTA BTN CAPTAÇÃO		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		PREÇOS PARA CLIENTES NÃO DOMÉSTICOS COM TARIFA BTN Consumo Anual (MWh ano) <10MWh ano		0		www.naturgy.pt		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/files/Portugal_Cond_gerais_0620.pdf		808303132		servico.clientes@naturgy.com		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/contratacao/processo_de_mudanca		0		808303132		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Factura Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da TAR.		-		-		-

		Eletricidade		NATURGY		4.6		4				NATURGY_01		1		0.1262		0.2894										0.2078		OFERTA BTN CAPTAÇÃO		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		PREÇOS PARA CLIENTES NÃO DOMÉSTICOS COM TARIFA BTN Consumo Anual (MWh ano) <10MWh ano		0		www.naturgy.pt		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/files/Portugal_Cond_gerais_0620.pdf		808303132		servico.clientes@naturgy.com		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/contratacao/processo_de_mudanca		0		808303132		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Factura Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da TAR.		-		-		-

		Eletricidade		NATURGY		5.75						NATURGY_01		1		0.1577		0.2894										0.22355		OFERTA BTN CAPTAÇÃO		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		PREÇOS PARA CLIENTES NÃO DOMÉSTICOS COM TARIFA BTN Consumo Anual (MWh ano) <10MWh ano		0		www.naturgy.pt		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/files/Portugal_Cond_gerais_0620.pdf		808303132		servico.clientes@naturgy.com		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/contratacao/processo_de_mudanca		0		808303132		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Factura Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da TAR.		-		-		-

		Eletricidade		NATURGY		6.9						NATURGY_01		1		0.1893		0.2894										0.23935		OFERTA BTN CAPTAÇÃO		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		PREÇOS PARA CLIENTES NÃO DOMÉSTICOS COM TARIFA BTN Consumo Anual (MWh ano) <10MWh ano		0		www.naturgy.pt		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/files/Portugal_Cond_gerais_0620.pdf		808303132		servico.clientes@naturgy.com		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/contratacao/processo_de_mudanca		0		808303132		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Factura Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da TAR.		-		-		-

		Eletricidade		NATURGY		10.35						NATURGY_01		1		0.2839		0.2894										0.28665		OFERTA BTN CAPTAÇÃO		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		PREÇOS PARA CLIENTES NÃO DOMÉSTICOS COM TARIFA BTN Consumo Anual (MWh ano) <10MWh ano		0		www.naturgy.pt		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/files/Portugal_Cond_gerais_0620.pdf		808303132		servico.clientes@naturgy.com		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/contratacao/processo_de_mudanca		0		808303132		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Factura Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da TAR.		-		-		-

		Eletricidade		NATURGY		13.8						NATURGY_01		1		0.3785		0.2894										0.33395		OFERTA BTN CAPTAÇÃO		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		PREÇOS PARA CLIENTES NÃO DOMÉSTICOS COM TARIFA BTN Consumo Anual (MWh ano) <10MWh ano		0		www.naturgy.pt		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/files/Portugal_Cond_gerais_0620.pdf		808303132		servico.clientes@naturgy.com		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/contratacao/processo_de_mudanca		0		808303132		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Factura Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da TAR.		-		-		-

		Eletricidade		NATURGY		17.25						NATURGY_01		1		0.4732		0.2894										0.3813		OFERTA BTN CAPTAÇÃO		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		PREÇOS PARA CLIENTES NÃO DOMÉSTICOS COM TARIFA BTN Consumo Anual (MWh ano) <10MWh ano		0		www.naturgy.pt		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/files/Portugal_Cond_gerais_0620.pdf		808303132		servico.clientes@naturgy.com		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/contratacao/processo_de_mudanca		0		808303132		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Factura Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da TAR.		-		-		-

		Eletricidade		NATURGY		20.7						NATURGY_01		1		0.5678		0.2894										0.4286		OFERTA BTN CAPTAÇÃO		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		PREÇOS PARA CLIENTES NÃO DOMÉSTICOS COM TARIFA BTN Consumo Anual (MWh ano) <10MWh ano		0		www.naturgy.pt		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/files/Portugal_Cond_gerais_0620.pdf		808303132		servico.clientes@naturgy.com		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/contratacao/processo_de_mudanca		0		808303132		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Factura Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da TAR.		-		-		-

		Eletricidade		NATURGY		3.45						NATURGY_01		2		0.0898		0.3107		0.2775								0.226		OFERTA BTN CAPTAÇÃO		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		PREÇOS PARA CLIENTES NÃO DOMÉSTICOS COM TARIFA BTN Consumo Anual (MWh ano) <10MWh ano		0		www.naturgy.pt		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/files/Portugal_Cond_gerais_0620.pdf		808303132		servico.clientes@naturgy.com		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/contratacao/processo_de_mudanca		0		808303132		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Factura Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da TAR.		-		-		-

		Eletricidade		NATURGY		4.6						NATURGY_01		2		0.1262		0.3015		0.2683								0.232		OFERTA BTN CAPTAÇÃO		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		PREÇOS PARA CLIENTES NÃO DOMÉSTICOS COM TARIFA BTN Consumo Anual (MWh ano) <10MWh ano		0		www.naturgy.pt		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/files/Portugal_Cond_gerais_0620.pdf		808303132		servico.clientes@naturgy.com		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/contratacao/processo_de_mudanca		0		808303132		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Factura Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da TAR.		-		-		-

		Eletricidade		NATURGY		5.75						NATURGY_01		2		0.1577		0.3015		0.2683								0.2425		OFERTA BTN CAPTAÇÃO		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		PREÇOS PARA CLIENTES NÃO DOMÉSTICOS COM TARIFA BTN Consumo Anual (MWh ano) <10MWh ano		0		www.naturgy.pt		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/files/Portugal_Cond_gerais_0620.pdf		808303132		servico.clientes@naturgy.com		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/contratacao/processo_de_mudanca		0		808303132		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Factura Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da TAR.		-		-		-

		Eletricidade		NATURGY		6.9						NATURGY_01		2		0.1893		0.3015		0.2683								0.2530333333		OFERTA BTN CAPTAÇÃO		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		PREÇOS PARA CLIENTES NÃO DOMÉSTICOS COM TARIFA BTN Consumo Anual (MWh ano) <10MWh ano		0		www.naturgy.pt		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/files/Portugal_Cond_gerais_0620.pdf		808303132		servico.clientes@naturgy.com		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/contratacao/processo_de_mudanca		0		808303132		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Factura Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da TAR.		-		-		-

		Eletricidade		NATURGY		10.35						NATURGY_01		2		0.2839		0.3015		0.2683								0.2845666667		OFERTA BTN CAPTAÇÃO		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		PREÇOS PARA CLIENTES NÃO DOMÉSTICOS COM TARIFA BTN Consumo Anual (MWh ano) <10MWh ano		0		www.naturgy.pt		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/files/Portugal_Cond_gerais_0620.pdf		808303132		servico.clientes@naturgy.com		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/contratacao/processo_de_mudanca		0		808303132		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Factura Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da TAR.		-		-		-

		Eletricidade		NATURGY		13.8						NATURGY_01		2		0.3785		0.3015		0.2683								0.3161		OFERTA BTN CAPTAÇÃO		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		PREÇOS PARA CLIENTES NÃO DOMÉSTICOS COM TARIFA BTN Consumo Anual (MWh ano) <10MWh ano		0		www.naturgy.pt		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/files/Portugal_Cond_gerais_0620.pdf		808303132		servico.clientes@naturgy.com		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/contratacao/processo_de_mudanca		0		808303132		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Factura Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da TAR.		-		-		-

		Eletricidade		NATURGY		17.25						NATURGY_01		2		0.4732		0.3015		0.2683								0.3476666667		OFERTA BTN CAPTAÇÃO		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		PREÇOS PARA CLIENTES NÃO DOMÉSTICOS COM TARIFA BTN Consumo Anual (MWh ano) <10MWh ano		0		www.naturgy.pt		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/files/Portugal_Cond_gerais_0620.pdf		808303132		servico.clientes@naturgy.com		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/contratacao/processo_de_mudanca		0		808303132		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Factura Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da TAR.		-		-		-

		Eletricidade		NATURGY		20.7						NATURGY_01		2		0.5678		0.3015		0.2683								0.3792		OFERTA BTN CAPTAÇÃO		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		PREÇOS PARA CLIENTES NÃO DOMÉSTICOS COM TARIFA BTN Consumo Anual (MWh ano) <10MWh ano		0		www.naturgy.pt		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/files/Portugal_Cond_gerais_0620.pdf		808303132		servico.clientes@naturgy.com		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/contratacao/processo_de_mudanca		0		808303132		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Factura Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da TAR.		-		-		-

		Eletricidade		NATURGY		27.6						NATURGY_01		3		0.7571		0.453		0.3379		0.3206						0.46715		OFERTA BTN CAPTAÇÃO		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		PREÇOS PARA CLIENTES NÃO DOMÉSTICOS COM TARIFA BTN Consumo Anual (MWh ano) <10MWh ano		0		www.naturgy.pt		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/files/Portugal_Cond_gerais_0620.pdf		808303132		servico.clientes@naturgy.com		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/contratacao/processo_de_mudanca		0		808303132		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Factura Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da TAR.		-		-		-

		Eletricidade		NATURGY		34.5						NATURGY_01		3		0.9462		0.453		0.3379		0.3206						0.514425		OFERTA BTN CAPTAÇÃO		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		PREÇOS PARA CLIENTES NÃO DOMÉSTICOS COM TARIFA BTN Consumo Anual (MWh ano) <10MWh ano		0		www.naturgy.pt		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/files/Portugal_Cond_gerais_0620.pdf		808303132		servico.clientes@naturgy.com		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/contratacao/processo_de_mudanca		0		808303132		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Factura Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da TAR.		-		-		-

		Eletricidade		NATURGY		41.4						NATURGY_01		3		1.1355		0.453		0.3379		0.3206						0.56175		OFERTA BTN CAPTAÇÃO		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		PREÇOS PARA CLIENTES NÃO DOMÉSTICOS COM TARIFA BTN Consumo Anual (MWh ano) <10MWh ano		0		www.naturgy.pt		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/files/Portugal_Cond_gerais_0620.pdf		808303132		servico.clientes@naturgy.com		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/contratacao/processo_de_mudanca		0		808303132		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Factura Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da TAR.		-		-		-

		Eletricidade		NATURGY		27.6						NATURGY_02		3		0.7187		0.2484		0.1179		0.0759						0.290225		OFERTA INDICE OMIE BTN TRI HORARIO CAPTAÇÃO		CLIENTES COM TARIFA BTN TRI HORARIO		Ndom		3		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		PREÇOS INDEXADOS PARA CLIENTES NÃO DOMÉSTICOS COM TARIFA BTN TRI HORARIO		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.naturgy.pt		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_variaveis/plano_negocios_index		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_variaveis/plano_negocios_index		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_variaveis/plano_negocios_index		808303132		servico.clientes@naturgy.com		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/contratacao/processo_de_mudanca		0		808303132		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Facturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da TAR.  Preço indexado ao OMIE -.		-		-		-

		Eletricidade		NATURGY		34.5						NATURGY_02		3		0.8983		0.2484		0.1179		0.0759						0.335125		OFERTA INDICE OMIE BTN TRI HORARIO CAPTAÇÃO		CLIENTES COM TARIFA BTN TRI HORARIO		Ndom		3		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		PREÇOS INDEXADOS PARA CLIENTES NÃO DOMÉSTICOS COM TARIFA BTN TRI HORARIO		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.naturgy.pt		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_variaveis/plano_negocios_index		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_variaveis/plano_negocios_index		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_variaveis/plano_negocios_index		808303132		servico.clientes@naturgy.com		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/contratacao/processo_de_mudanca		0		808303132		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Facturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da TAR.  Preço indexado ao OMIE -.		-		-		-

		Eletricidade		NATURGY		41.4						NATURGY_02		3		1.078		0.2484		0.1179		0.0759						0.38005		OFERTA INDICE OMIE BTN TRI HORARIO CAPTAÇÃO		CLIENTES COM TARIFA BTN TRI HORARIO		Ndom		3		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		PREÇOS INDEXADOS PARA CLIENTES NÃO DOMÉSTICOS COM TARIFA BTN TRI HORARIO		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.naturgy.pt		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_variaveis/plano_negocios_index		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_variaveis/plano_negocios_index		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_variaveis/plano_negocios_index		808303132		servico.clientes@naturgy.com		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/contratacao/processo_de_mudanca		0		808303132		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Facturação mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da TAR.  Preço indexado ao OMIE -.		-		-		-

		Eletricidade		NOSSAENERGIA		1.15		1				NOSSAENERGIA_01		1		0.0798		0.158										0.1189		Tarifa base		Oferta comercial válida para clientes domésticos		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na NOSSA Energia criamos soluções e tarifários para consumidores empresariais e residenciais, intensivos, moderados e ocasionais, procurando conciliar usufruto e poupança, de acordo com as suas necessidades de consumo.		0		https://www.nossaenergia.pt/		https://www.nossaenergia.pt/tarifarios/domestico/0/simples?social=0		https://www.nossaenergia.pt/faqs		https://www.nossaenergia.pt/faqs		968 460 879 		comercial@nossaenergia.pt		info@nossaenergia.pt		https://www.nossaenergia.pt/contactos		968460879		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal e bimensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NOSSAENERGIA		2.3		2				NOSSAENERGIA_01		1		0.1398		0.158										0.1489		Tarifa base		Oferta comercial válida para clientes domésticos		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na NOSSA Energia criamos soluções e tarifários para consumidores empresariais e residenciais, intensivos, moderados e ocasionais, procurando conciliar usufruto e poupança, de acordo com as suas necessidades de consumo.		0		https://www.nossaenergia.pt/		https://www.nossaenergia.pt/tarifarios/domestico/0/simples?social=0		https://www.nossaenergia.pt/faqs		https://www.nossaenergia.pt/faqs		968 460 879 		comercial@nossaenergia.pt		info@nossaenergia.pt		https://www.nossaenergia.pt/contactos		968460879		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal e bimensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NOSSAENERGIA		3.45		3				NOSSAENERGIA_01		1		0.1567		0.158										0.15735		Tarifa base		Oferta comercial válida para clientes domésticos		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na NOSSA Energia criamos soluções e tarifários para consumidores empresariais e residenciais, intensivos, moderados e ocasionais, procurando conciliar usufruto e poupança, de acordo com as suas necessidades de consumo.		0		https://www.nossaenergia.pt/		https://www.nossaenergia.pt/tarifarios/domestico/0/simples?social=0		https://www.nossaenergia.pt/faqs		https://www.nossaenergia.pt/faqs		968 460 879 		comercial@nossaenergia.pt		info@nossaenergia.pt		https://www.nossaenergia.pt/contactos		968460879		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal e bimensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NOSSAENERGIA		4.6		4				NOSSAENERGIA_01		1		0.2057		0.158										0.18185		Tarifa base		Oferta comercial válida para clientes domésticos		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na NOSSA Energia criamos soluções e tarifários para consumidores empresariais e residenciais, intensivos, moderados e ocasionais, procurando conciliar usufruto e poupança, de acordo com as suas necessidades de consumo.		0		https://www.nossaenergia.pt/		https://www.nossaenergia.pt/tarifarios/domestico/0/simples?social=0		https://www.nossaenergia.pt/faqs		https://www.nossaenergia.pt/faqs		968 460 879 		comercial@nossaenergia.pt		info@nossaenergia.pt		https://www.nossaenergia.pt/contactos		968460879		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal e bimensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NOSSAENERGIA		5.75						NOSSAENERGIA_01		1		0.2546		0.158										0.2063		Tarifa base		Oferta comercial válida para clientes domésticos		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na NOSSA Energia criamos soluções e tarifários para consumidores empresariais e residenciais, intensivos, moderados e ocasionais, procurando conciliar usufruto e poupança, de acordo com as suas necessidades de consumo.		0		https://www.nossaenergia.pt/		https://www.nossaenergia.pt/tarifarios/domestico/0/simples?social=0		https://www.nossaenergia.pt/faqs		https://www.nossaenergia.pt/faqs		968 460 879 		comercial@nossaenergia.pt		info@nossaenergia.pt		https://www.nossaenergia.pt/contactos		968460879		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal e bimensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NOSSAENERGIA		6.9						NOSSAENERGIA_01		1		0.3346		0.158										0.2463		Tarifa base		Oferta comercial válida para clientes domésticos		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na NOSSA Energia criamos soluções e tarifários para consumidores empresariais e residenciais, intensivos, moderados e ocasionais, procurando conciliar usufruto e poupança, de acordo com as suas necessidades de consumo.		0		https://www.nossaenergia.pt/		https://www.nossaenergia.pt/tarifarios/domestico/0/simples?social=0		https://www.nossaenergia.pt/faqs		https://www.nossaenergia.pt/faqs		968 460 879 		comercial@nossaenergia.pt		info@nossaenergia.pt		https://www.nossaenergia.pt/contactos		968460879		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal e bimensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NOSSAENERGIA		10.35						NOSSAENERGIA_01		1		0.6024		0.158										0.3802		Tarifa base		Oferta comercial válida para clientes domésticos		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na NOSSA Energia criamos soluções e tarifários para consumidores empresariais e residenciais, intensivos, moderados e ocasionais, procurando conciliar usufruto e poupança, de acordo com as suas necessidades de consumo.		0		https://www.nossaenergia.pt/		https://www.nossaenergia.pt/tarifarios/domestico/0/simples?social=0		https://www.nossaenergia.pt/faqs		https://www.nossaenergia.pt/faqs		968 460 879 		comercial@nossaenergia.pt		info@nossaenergia.pt		https://www.nossaenergia.pt/contactos		968460879		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal e bimensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NOSSAENERGIA		13.8						NOSSAENERGIA_01		1		0.8024		0.158										0.4802		Tarifa base		Oferta comercial válida para clientes domésticos		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na NOSSA Energia criamos soluções e tarifários para consumidores empresariais e residenciais, intensivos, moderados e ocasionais, procurando conciliar usufruto e poupança, de acordo com as suas necessidades de consumo.		0		https://www.nossaenergia.pt/		https://www.nossaenergia.pt/tarifarios/domestico/0/simples?social=0		https://www.nossaenergia.pt/faqs		https://www.nossaenergia.pt/faqs		968 460 879 		comercial@nossaenergia.pt		info@nossaenergia.pt		https://www.nossaenergia.pt/contactos		968460879		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal e bimensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NOSSAENERGIA		17.25						NOSSAENERGIA_01		1		0.9024		0.168										0.5352		Tarifa base		Oferta comercial válida para clientes domésticos		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na NOSSA Energia criamos soluções e tarifários para consumidores empresariais e residenciais, intensivos, moderados e ocasionais, procurando conciliar usufruto e poupança, de acordo com as suas necessidades de consumo.		0		https://www.nossaenergia.pt/		https://www.nossaenergia.pt/tarifarios/domestico/0/simples?social=0		https://www.nossaenergia.pt/faqs		https://www.nossaenergia.pt/faqs		968 460 879 		comercial@nossaenergia.pt		info@nossaenergia.pt		https://www.nossaenergia.pt/contactos		968460879		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal e bimensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NOSSAENERGIA		20.7						NOSSAENERGIA_01		1		1.024		0.168										0.596		Tarifa base		Oferta comercial válida para clientes domésticos		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na NOSSA Energia criamos soluções e tarifários para consumidores empresariais e residenciais, intensivos, moderados e ocasionais, procurando conciliar usufruto e poupança, de acordo com as suas necessidades de consumo.		0		https://www.nossaenergia.pt/		https://www.nossaenergia.pt/tarifarios/domestico/0/simples?social=0		https://www.nossaenergia.pt/faqs		https://www.nossaenergia.pt/faqs		968 460 879 		comercial@nossaenergia.pt		info@nossaenergia.pt		https://www.nossaenergia.pt/contactos		968460879		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal e bimensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NOSSAENERGIA		3.45						NOSSAENERGIA_01		2		0.1467		0.1688		0.1345								0.15		Tarifa base		Oferta comercial válida para clientes domésticos		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na NOSSA Energia criamos soluções e tarifários para consumidores empresariais e residenciais, intensivos, moderados e ocasionais, procurando conciliar usufruto e poupança, de acordo com as suas necessidades de consumo.		0		https://www.nossaenergia.pt/		https://www.nossaenergia.pt/tarifarios/domestico/0/simples?social=0		https://www.nossaenergia.pt/faqs		https://www.nossaenergia.pt/faqs		968 460 879 		comercial@nossaenergia.pt		info@nossaenergia.pt		https://www.nossaenergia.pt/contactos		968460879		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal e bimensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NOSSAENERGIA		4.6						NOSSAENERGIA_01		2		0.2057		0.1688		0.1345								0.1696666667		Tarifa base		Oferta comercial válida para clientes domésticos		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na NOSSA Energia criamos soluções e tarifários para consumidores empresariais e residenciais, intensivos, moderados e ocasionais, procurando conciliar usufruto e poupança, de acordo com as suas necessidades de consumo.		0		https://www.nossaenergia.pt/		https://www.nossaenergia.pt/tarifarios/domestico/0/simples?social=0		https://www.nossaenergia.pt/faqs		https://www.nossaenergia.pt/faqs		968 460 879 		comercial@nossaenergia.pt		info@nossaenergia.pt		https://www.nossaenergia.pt/contactos		968460879		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal e bimensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NOSSAENERGIA		5.75						NOSSAENERGIA_01		2		0.2546		0.1688		0.1345								0.1859666667		Tarifa base		Oferta comercial válida para clientes domésticos		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na NOSSA Energia criamos soluções e tarifários para consumidores empresariais e residenciais, intensivos, moderados e ocasionais, procurando conciliar usufruto e poupança, de acordo com as suas necessidades de consumo.		0		https://www.nossaenergia.pt/		https://www.nossaenergia.pt/tarifarios/domestico/0/simples?social=0		https://www.nossaenergia.pt/faqs		https://www.nossaenergia.pt/faqs		968 460 879 		comercial@nossaenergia.pt		info@nossaenergia.pt		https://www.nossaenergia.pt/contactos		968460879		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal e bimensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NOSSAENERGIA		6.9						NOSSAENERGIA_01		2		0.3346		0.1688		0.1345								0.2126333333		Tarifa base		Oferta comercial válida para clientes domésticos		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na NOSSA Energia criamos soluções e tarifários para consumidores empresariais e residenciais, intensivos, moderados e ocasionais, procurando conciliar usufruto e poupança, de acordo com as suas necessidades de consumo.		0		https://www.nossaenergia.pt/		https://www.nossaenergia.pt/tarifarios/domestico/0/simples?social=0		https://www.nossaenergia.pt/faqs		https://www.nossaenergia.pt/faqs		968 460 879 		comercial@nossaenergia.pt		info@nossaenergia.pt		https://www.nossaenergia.pt/contactos		968460879		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal e bimensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NOSSAENERGIA		10.35						NOSSAENERGIA_01		2		0.6024		0.1688		0.1345								0.3019		Tarifa base		Oferta comercial válida para clientes domésticos		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na NOSSA Energia criamos soluções e tarifários para consumidores empresariais e residenciais, intensivos, moderados e ocasionais, procurando conciliar usufruto e poupança, de acordo com as suas necessidades de consumo.		0		https://www.nossaenergia.pt/		https://www.nossaenergia.pt/tarifarios/domestico/0/simples?social=0		https://www.nossaenergia.pt/faqs		https://www.nossaenergia.pt/faqs		968 460 879 		comercial@nossaenergia.pt		info@nossaenergia.pt		https://www.nossaenergia.pt/contactos		968460879		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal e bimensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NOSSAENERGIA		13.8						NOSSAENERGIA_01		2		0.8024		0.1688		0.1345								0.3685666667		Tarifa base		Oferta comercial válida para clientes domésticos		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na NOSSA Energia criamos soluções e tarifários para consumidores empresariais e residenciais, intensivos, moderados e ocasionais, procurando conciliar usufruto e poupança, de acordo com as suas necessidades de consumo.		0		https://www.nossaenergia.pt/		https://www.nossaenergia.pt/tarifarios/domestico/0/simples?social=0		https://www.nossaenergia.pt/faqs		https://www.nossaenergia.pt/faqs		968 460 879 		comercial@nossaenergia.pt		info@nossaenergia.pt		https://www.nossaenergia.pt/contactos		968460879		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal e bimensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NOSSAENERGIA		17.25						NOSSAENERGIA_01		2		0.9024		0.1688		0.1345								0.4019		Tarifa base		Oferta comercial válida para clientes domésticos		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na NOSSA Energia criamos soluções e tarifários para consumidores empresariais e residenciais, intensivos, moderados e ocasionais, procurando conciliar usufruto e poupança, de acordo com as suas necessidades de consumo.		0		https://www.nossaenergia.pt/		https://www.nossaenergia.pt/tarifarios/domestico/0/simples?social=0		https://www.nossaenergia.pt/faqs		https://www.nossaenergia.pt/faqs		968 460 879 		comercial@nossaenergia.pt		info@nossaenergia.pt		https://www.nossaenergia.pt/contactos		968460879		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal e bimensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NOSSAENERGIA		20.7						NOSSAENERGIA_01		2		1.024		0.1688		0.1345								0.4424333333		Tarifa base		Oferta comercial válida para clientes domésticos		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na NOSSA Energia criamos soluções e tarifários para consumidores empresariais e residenciais, intensivos, moderados e ocasionais, procurando conciliar usufruto e poupança, de acordo com as suas necessidades de consumo.		0		https://www.nossaenergia.pt/		https://www.nossaenergia.pt/tarifarios/domestico/0/simples?social=0		https://www.nossaenergia.pt/faqs		https://www.nossaenergia.pt/faqs		968 460 879 		comercial@nossaenergia.pt		info@nossaenergia.pt		https://www.nossaenergia.pt/contactos		968460879		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal e bimensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NOSSAENERGIA		3.45						NOSSAENERGIA_01		3		0.1467		0.3131		0.1981		0.1899						0.21195		Tarifa base		Oferta comercial válida para clientes domésticos		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na NOSSA Energia criamos soluções e tarifários para consumidores empresariais e residenciais, intensivos, moderados e ocasionais, procurando conciliar usufruto e poupança, de acordo com as suas necessidades de consumo.		0		https://www.nossaenergia.pt/		https://www.nossaenergia.pt/tarifarios/domestico/0/simples?social=0		https://www.nossaenergia.pt/faqs		https://www.nossaenergia.pt/faqs		968 460 879 		comercial@nossaenergia.pt		info@nossaenergia.pt		https://www.nossaenergia.pt/contactos		968460879		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal e bimensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NOSSAENERGIA		4.6						NOSSAENERGIA_01		3		0.2057		0.3131		0.1981		0.1899						0.2267		Tarifa base		Oferta comercial válida para clientes domésticos		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na NOSSA Energia criamos soluções e tarifários para consumidores empresariais e residenciais, intensivos, moderados e ocasionais, procurando conciliar usufruto e poupança, de acordo com as suas necessidades de consumo.		0		https://www.nossaenergia.pt/		https://www.nossaenergia.pt/tarifarios/domestico/0/simples?social=0		https://www.nossaenergia.pt/faqs		https://www.nossaenergia.pt/faqs		968 460 879 		comercial@nossaenergia.pt		info@nossaenergia.pt		https://www.nossaenergia.pt/contactos		968460879		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal e bimensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NOSSAENERGIA		5.75						NOSSAENERGIA_01		3		0.2546		0.3131		0.1981		0.1899						0.238925		Tarifa base		Oferta comercial válida para clientes domésticos		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na NOSSA Energia criamos soluções e tarifários para consumidores empresariais e residenciais, intensivos, moderados e ocasionais, procurando conciliar usufruto e poupança, de acordo com as suas necessidades de consumo.		0		https://www.nossaenergia.pt/		https://www.nossaenergia.pt/tarifarios/domestico/0/simples?social=0		https://www.nossaenergia.pt/faqs		https://www.nossaenergia.pt/faqs		968 460 879 		comercial@nossaenergia.pt		info@nossaenergia.pt		https://www.nossaenergia.pt/contactos		968460879		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal e bimensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NOSSAENERGIA		6.9						NOSSAENERGIA_01		3		0.3346		0.3131		0.1981		0.1899						0.258925		Tarifa base		Oferta comercial válida para clientes domésticos		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na NOSSA Energia criamos soluções e tarifários para consumidores empresariais e residenciais, intensivos, moderados e ocasionais, procurando conciliar usufruto e poupança, de acordo com as suas necessidades de consumo.		0		https://www.nossaenergia.pt/		https://www.nossaenergia.pt/tarifarios/domestico/0/simples?social=0		https://www.nossaenergia.pt/faqs		https://www.nossaenergia.pt/faqs		968 460 879 		comercial@nossaenergia.pt		info@nossaenergia.pt		https://www.nossaenergia.pt/contactos		968460879		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal e bimensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NOSSAENERGIA		10.35						NOSSAENERGIA_01		3		0.6024		0.3131		0.1981		0.1899						0.325875		Tarifa base		Oferta comercial válida para clientes domésticos		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na NOSSA Energia criamos soluções e tarifários para consumidores empresariais e residenciais, intensivos, moderados e ocasionais, procurando conciliar usufruto e poupança, de acordo com as suas necessidades de consumo.		0		https://www.nossaenergia.pt/		https://www.nossaenergia.pt/tarifarios/domestico/0/simples?social=0		https://www.nossaenergia.pt/faqs		https://www.nossaenergia.pt/faqs		968 460 879 		comercial@nossaenergia.pt		info@nossaenergia.pt		https://www.nossaenergia.pt/contactos		968460879		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal e bimensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NOSSAENERGIA		13.8						NOSSAENERGIA_01		3		0.8024		0.3131		0.1981		0.1899						0.375875		Tarifa base		Oferta comercial válida para clientes domésticos		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na NOSSA Energia criamos soluções e tarifários para consumidores empresariais e residenciais, intensivos, moderados e ocasionais, procurando conciliar usufruto e poupança, de acordo com as suas necessidades de consumo.		0		https://www.nossaenergia.pt/		https://www.nossaenergia.pt/tarifarios/domestico/0/simples?social=0		https://www.nossaenergia.pt/faqs		https://www.nossaenergia.pt/faqs		968 460 879 		comercial@nossaenergia.pt		info@nossaenergia.pt		https://www.nossaenergia.pt/contactos		968460879		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal e bimensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NOSSAENERGIA		17.25						NOSSAENERGIA_01		3		0.9024		0.3131		0.1981		0.1899						0.400875		Tarifa base		Oferta comercial válida para clientes domésticos		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na NOSSA Energia criamos soluções e tarifários para consumidores empresariais e residenciais, intensivos, moderados e ocasionais, procurando conciliar usufruto e poupança, de acordo com as suas necessidades de consumo.		0		https://www.nossaenergia.pt/		https://www.nossaenergia.pt/tarifarios/domestico/0/simples?social=0		https://www.nossaenergia.pt/faqs		https://www.nossaenergia.pt/faqs		968 460 879 		comercial@nossaenergia.pt		info@nossaenergia.pt		https://www.nossaenergia.pt/contactos		968460879		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal e bimensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NOSSAENERGIA		20.7						NOSSAENERGIA_01		3		1.024		0.3131		0.1981		0.1899						0.431275		Tarifa base		Oferta comercial válida para clientes domésticos		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na NOSSA Energia criamos soluções e tarifários para consumidores empresariais e residenciais, intensivos, moderados e ocasionais, procurando conciliar usufruto e poupança, de acordo com as suas necessidades de consumo.		0		https://www.nossaenergia.pt/		https://www.nossaenergia.pt/tarifarios/domestico/0/simples?social=0		https://www.nossaenergia.pt/faqs		https://www.nossaenergia.pt/faqs		968 460 879 		comercial@nossaenergia.pt		info@nossaenergia.pt		https://www.nossaenergia.pt/contactos		968460879		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal e bimensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NOSSAENERGIA		27.6						NOSSAENERGIA_01		3		0.8824		0.3131		0.1981		0.1899						0.395875		Tarifa base		Oferta comercial válida para clientes domésticos		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na NOSSA Energia criamos soluções e tarifários para consumidores empresariais e residenciais, intensivos, moderados e ocasionais, procurando conciliar usufruto e poupança, de acordo com as suas necessidades de consumo.		0		https://www.nossaenergia.pt/		https://www.nossaenergia.pt/tarifarios/domestico/0/simples?social=0		https://www.nossaenergia.pt/faqs		https://www.nossaenergia.pt/faqs		968 460 879 		comercial@nossaenergia.pt		info@nossaenergia.pt		https://www.nossaenergia.pt/contactos		968460879		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal e bimensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NOSSAENERGIA		34.5						NOSSAENERGIA_01		3		1.278		0.3131		0.1981		0.1899						0.494775		Tarifa base		Oferta comercial válida para clientes domésticos		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na NOSSA Energia criamos soluções e tarifários para consumidores empresariais e residenciais, intensivos, moderados e ocasionais, procurando conciliar usufruto e poupança, de acordo com as suas necessidades de consumo.		0		https://www.nossaenergia.pt/		https://www.nossaenergia.pt/tarifarios/domestico/0/simples?social=0		https://www.nossaenergia.pt/faqs		https://www.nossaenergia.pt/faqs		968 460 879 		comercial@nossaenergia.pt		info@nossaenergia.pt		https://www.nossaenergia.pt/contactos		968460879		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal e bimensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		NOSSAENERGIA		41.4						NOSSAENERGIA_01		3		1.4936		0.3131		0.1981		0.1899						0.548675		Tarifa base		Oferta comercial válida para clientes domésticos		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		111		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na NOSSA Energia criamos soluções e tarifários para consumidores empresariais e residenciais, intensivos, moderados e ocasionais, procurando conciliar usufruto e poupança, de acordo com as suas necessidades de consumo.		0		https://www.nossaenergia.pt/		https://www.nossaenergia.pt/tarifarios/domestico/0/simples?social=0		https://www.nossaenergia.pt/faqs		https://www.nossaenergia.pt/faqs		968 460 879 		comercial@nossaenergia.pt		info@nossaenergia.pt		https://www.nossaenergia.pt/contactos		968460879		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal e bimensal.		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15		1				PORTULOGOS_01		1		0.2491		0.0421										0.1456		Ipslon Indexado		Gasto Operacional 17€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3		2				PORTULOGOS_01		1		0.0599		0.0421										0.051		Ipslon Indexado		Gasto Operacional 17€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45		3				PORTULOGOS_01		1		0.0898		0.0421										0.06595		Ipslon Indexado		Gasto Operacional 17€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6		4				PORTULOGOS_01		1		0.1198		0.0421										0.08095		Ipslon Indexado		Gasto Operacional 17€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_01		1		0.1497		0.0421										0.0959		Ipslon Indexado		Gasto Operacional 17€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_01		1		0.1797		0.0421										0.1109		Ipslon Indexado		Gasto Operacional 17€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_01		1		0.2695		0.0421										0.1558		Ipslon Indexado		Gasto Operacional 17€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_01		1		0.3593		0.0421										0.2007		Ipslon Indexado		Gasto Operacional 17€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_01		1		0.4492		0.0421										0.24565		Ipslon Indexado		Gasto Operacional 17€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_01		1		0.539		0.0421										0.29055		Ipslon Indexado		Gasto Operacional 17€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_01		2		0.2491		0.0537		0.0194								0.1074		Ipslon Indexado		Gasto Operacional 17€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_01		2		0.0599		0.0537		0.0194								0.0443333333		Ipslon Indexado		Gasto Operacional 17€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_01		2		0.0898		0.0537		0.0194								0.0543		Ipslon Indexado		Gasto Operacional 17€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_01		2		0.1198		0.0537		0.0194								0.0643		Ipslon Indexado		Gasto Operacional 17€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_01		2		0.1497		0.0537		0.0194								0.0742666667		Ipslon Indexado		Gasto Operacional 17€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_01		2		0.1797		0.0537		0.0194								0.0842666667		Ipslon Indexado		Gasto Operacional 17€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_01		2		0.2695		0.0537		0.0194								0.1142		Ipslon Indexado		Gasto Operacional 17€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_01		2		0.3593		0.0537		0.0194								0.1441333333		Ipslon Indexado		Gasto Operacional 17€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_01		2		0.4492		0.0537		0.0194								0.1741		Ipslon Indexado		Gasto Operacional 17€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_01		2		0.539		0.0537		0.0194								0.2040333333		Ipslon Indexado		Gasto Operacional 17€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_01		3		0.2491		0.1361		0.031		0.0194						0.1089		Ipslon Indexado		Gasto Operacional 17€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_01		3		0.0599		0.1361		0.031		0.0194						0.0616		Ipslon Indexado		Gasto Operacional 17€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_01		3		0.0898		0.1361		0.031		0.0194						0.069075		Ipslon Indexado		Gasto Operacional 17€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_01		3		0.1198		0.1361		0.031		0.0194						0.076575		Ipslon Indexado		Gasto Operacional 17€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_01		3		0.1497		0.1361		0.031		0.0194						0.08405		Ipslon Indexado		Gasto Operacional 17€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_01		3		0.1797		0.1361		0.031		0.0194						0.09155		Ipslon Indexado		Gasto Operacional 17€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_01		3		0.2695		0.1361		0.031		0.0194						0.114		Ipslon Indexado		Gasto Operacional 17€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_01		3		0.3593		0.1361		0.031		0.0194						0.13645		Ipslon Indexado		Gasto Operacional 17€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_01		3		0.4492		0.1361		0.031		0.0194						0.158925		Ipslon Indexado		Gasto Operacional 17€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_01		3		0.539		0.1361		0.031		0.0194						0.181375		Ipslon Indexado		Gasto Operacional 17€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_01		3		0.7187		0.198		0.093		0.0748						0.271125		Ipslon Indexado		Gasto Operacional 17€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_01		3		0.8983		0.198		0.093		0.0748						0.316025		Ipslon Indexado		Gasto Operacional 17€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_01		3		1.078		0.198		0.093		0.0748						0.36095		Ipslon Indexado		Gasto Operacional 17€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15		1				PORTULOGOS_02		1		0.1669		0.0371										0.102		Delta Indexado		Gasto Operacional 12€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3		2				PORTULOGOS_02		1		0.0599		0.0371										0.0485		Delta Indexado		Gasto Operacional 12€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45		3				PORTULOGOS_02		1		0.0898		0.0371										0.06345		Delta Indexado		Gasto Operacional 12€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6		4				PORTULOGOS_02		1		0.1198		0.0371										0.07845		Delta Indexado		Gasto Operacional 12€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_02		1		0.1497		0.0371										0.0934		Delta Indexado		Gasto Operacional 12€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_02		1		0.1797		0.0371										0.1084		Delta Indexado		Gasto Operacional 12€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_02		1		0.2695		0.0371										0.1533		Delta Indexado		Gasto Operacional 12€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_02		1		0.3593		0.0371										0.1982		Delta Indexado		Gasto Operacional 12€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_02		1		0.4492		0.0371										0.24315		Delta Indexado		Gasto Operacional 12€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_02		1		0.539		0.0371										0.28805		Delta Indexado		Gasto Operacional 12€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_02		2		0.1669		0.0487		0.0144								0.0766666667		Delta Indexado		Gasto Operacional 12€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_02		2		0.0599		0.0487		0.0144								0.041		Delta Indexado		Gasto Operacional 12€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_02		2		0.0898		0.0487		0.0144								0.0509666667		Delta Indexado		Gasto Operacional 12€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_02		2		0.1198		0.0487		0.0144								0.0609666667		Delta Indexado		Gasto Operacional 12€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_02		2		0.1497		0.0487		0.0144								0.0709333333		Delta Indexado		Gasto Operacional 12€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_02		2		0.1797		0.0487		0.0144								0.0809333333		Delta Indexado		Gasto Operacional 12€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_02		2		0.2695		0.0487		0.0144								0.1108666667		Delta Indexado		Gasto Operacional 12€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_02		2		0.3593		0.0487		0.0144								0.1408		Delta Indexado		Gasto Operacional 12€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_02		2		0.4492		0.0487		0.0144								0.1707666667		Delta Indexado		Gasto Operacional 12€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_02		2		0.539		0.0487		0.0144								0.2007		Delta Indexado		Gasto Operacional 12€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_02		3		0.1669		0.1311		0.026		0.0144						0.0846		Delta Indexado		Gasto Operacional 12€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_02		3		0.0599		0.1311		0.026		0.0144						0.05785		Delta Indexado		Gasto Operacional 12€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_02		3		0.0898		0.1311		0.026		0.0144						0.065325		Delta Indexado		Gasto Operacional 12€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_02		3		0.1198		0.1311		0.026		0.0144						0.072825		Delta Indexado		Gasto Operacional 12€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_02		3		0.1497		0.1311		0.026		0.0144						0.0803		Delta Indexado		Gasto Operacional 12€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_02		3		0.1797		0.1311		0.026		0.0144						0.0878		Delta Indexado		Gasto Operacional 12€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_02		3		0.2695		0.1311		0.026		0.0144						0.11025		Delta Indexado		Gasto Operacional 12€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_02		3		0.3593		0.1311		0.026		0.0144						0.1327		Delta Indexado		Gasto Operacional 12€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_02		3		0.4492		0.1311		0.026		0.0144						0.155175		Delta Indexado		Gasto Operacional 12€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_02		3		0.539		0.1311		0.026		0.0144						0.177625		Delta Indexado		Gasto Operacional 12€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_02		3		0.7187		0.193		0.088		0.0698						0.267375		Delta Indexado		Gasto Operacional 12€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_02		3		0.8983		0.193		0.088		0.0698						0.312275		Delta Indexado		Gasto Operacional 12€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_02		3		1.078		0.193		0.088		0.0698						0.3572		Delta Indexado		Gasto Operacional 12€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15		1				PORTULOGOS_03		1		0.2219		0.2855										0.2537		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3		2				PORTULOGOS_03		1		0.2521		0.2855										0.2688		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45		3				PORTULOGOS_03		1		0.2822		0.2855										0.28385		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6		4				PORTULOGOS_03		1		0.3123		0.2855										0.2989		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_03		1		0.3425		0.2855										0.314		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_03		1		0.3726		0.2855										0.32905		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_03		1		0.463		0.2855										0.37425		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_03		1		0.5534		0.2855										0.41945		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_03		1		0.6438		0.2855										0.46465		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_03		1		0.7342		0.2855										0.50985		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_03		1		0.915		0.2855										0.60025		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_03		1		1.0958		0.2855										0.69065		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_03		1		1.2766		0.2855										0.78105		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_03		2		0.2219		0.3011		0.2565								0.2598333333		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_03		2		0.2521		0.3011		0.2565								0.2699		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_03		2		0.2822		0.3011		0.2565								0.2799333333		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_03		2		0.3123		0.3011		0.2565								0.2899666667		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_03		2		0.3425		0.3011		0.2565								0.3000333333		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_03		2		0.3726		0.3011		0.2565								0.3100666667		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_03		2		0.463		0.3011		0.2565								0.3402		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_03		2		0.5534		0.3011		0.2565								0.3703333333		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_03		2		0.6438		0.3011		0.2565								0.4004666667		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_03		2		0.7342		0.3011		0.2565								0.4306		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_03		2		0.915		0.3011		0.2565								0.4908666667		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_03		2		1.0958		0.3011		0.2565								0.5511333333		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_03		2		1.2766		0.3011		0.2565								0.6114		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_03		3		0.2219		0.3825		0.2795		0.2565						0.2851		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_03		3		0.2521		0.3825		0.2795		0.2565						0.29265		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_03		3		0.2822		0.3825		0.2795		0.2565						0.300175		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_03		3		0.3123		0.3825		0.2795		0.2565						0.3077		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_03		3		0.3425		0.3825		0.2795		0.2565						0.31525		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_03		3		0.3726		0.3825		0.2795		0.2565						0.322775		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_03		3		0.463		0.3825		0.2795		0.2565						0.345375		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_03		3		0.5534		0.3825		0.2795		0.2565						0.367975		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_03		3		0.6438		0.3825		0.2795		0.2565						0.390575		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_03		3		0.7342		0.3825		0.2795		0.2565						0.413175		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_03		3		0.915		0.3825		0.2795		0.2565						0.458375		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_03		3		1.0958		0.3825		0.2795		0.2565						0.503575		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_03		3		1.2766		0.3825		0.2795		0.2565						0.548775		Delta Fixo		0		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Gás		PORTULOGOS		1.15		1				PORTULOGOS_04		1										0.0285		0.2002				Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Gás		PORTULOGOS		2.3		2				PORTULOGOS_04		1										0.0539		0.1966				Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Gás		PORTULOGOS		3.45		3				PORTULOGOS_04		1										0.0784		0.1906				Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Gás		PORTULOGOS		4.6		4				PORTULOGOS_04		1										0.107		0.1877				Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Gás		PORTULOGOS		1.15		1				PORTULOGOS_05		1										0.0285		0.1982				Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Gás		PORTULOGOS		2.3		2				PORTULOGOS_05		1										0.0539		0.1946				Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Gás		PORTULOGOS		3.45		3				PORTULOGOS_05		1										0.0784		0.1886				Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Gás		PORTULOGOS		4.6		4				PORTULOGOS_05		1										0.107		0.1857				Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Gás		PORTULOGOS		1.15		1				PORTULOGOS_06		1										0.0285		0.2152				Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Gás		PORTULOGOS		2.3		2				PORTULOGOS_06		1										0.0539		0.2116				Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Gás		PORTULOGOS		3.45		3				PORTULOGOS_06		1										0.0784		0.2056				Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Gás		PORTULOGOS		4.6		4				PORTULOGOS_06		1										0.107		0.2027				Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Gás		PORTULOGOS		1.15		1				PORTULOGOS_07		1										0.0285		0.1972				Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Gás		PORTULOGOS		2.3		2				PORTULOGOS_07		1										0.0539		0.1936				Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Gás		PORTULOGOS		3.45		3				PORTULOGOS_07		1										0.0784		0.1876				Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Gás		PORTULOGOS		4.6		4				PORTULOGOS_07		1										0.107		0.1847				Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Gás		PORTULOGOS		1.15		1				PORTULOGOS_08		1										0.0285		0.2052				Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Gás		PORTULOGOS		2.3		2				PORTULOGOS_08		1										0.0539		0.2016				Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Gás		PORTULOGOS		3.45		3				PORTULOGOS_08		1										0.0784		0.1956				Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Gás		PORTULOGOS		4.6		4				PORTULOGOS_08		1										0.107		0.1927				Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Gás		PORTULOGOS		1.15		1				PORTULOGOS_09		1										0.0285		0.1962				Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Gás		PORTULOGOS		2.3		2				PORTULOGOS_09		1										0.0539		0.1926				Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Gás		PORTULOGOS		3.45		3				PORTULOGOS_09		1										0.0784		0.1866				Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Gás		PORTULOGOS		4.6		4				PORTULOGOS_09		1										0.107		0.1837				Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Gás		PORTULOGOS		1.15		1				PORTULOGOS_10		1										0.0285		0.1957				Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Gás		PORTULOGOS		2.3		2				PORTULOGOS_10		1										0.0539		0.1921				Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Gás		PORTULOGOS		3.45		3				PORTULOGOS_10		1										0.0784		0.1861				Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Gás		PORTULOGOS		4.6		4				PORTULOGOS_10		1										0.107		0.1832				Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15		1				PORTULOGOS_11		1		0.0849		0.2406										0.16275		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3		2				PORTULOGOS_11		1		0.1151		0.2406										0.17785		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45		3				PORTULOGOS_11		1		0.1452		0.2406										0.1929		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6		4				PORTULOGOS_11		1		0.1753		0.2406										0.20795		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_11		1		0.2055		0.2406										0.22305		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_11		1		0.2356		0.2406										0.2381		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_11		1		0.326		0.2406										0.2833		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_11		1		0.4164		0.2406										0.3285		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_11		1		0.5068		0.2406										0.3737		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_11		1		0.5972		0.2406										0.4189		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_11		1		0.778		0.2406										0.5093		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_11		1		0.9588		0.2406										0.5997		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_11		1		1.1396		0.2406										0.6901		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_11		2		0.0849		0.2555		0.2124								0.1842666667		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_11		2		0.1151		0.2555		0.2124								0.1943333333		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_11		2		0.1452		0.2555		0.2124								0.2043666667		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_11		2		0.1753		0.2555		0.2124								0.2144		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_11		2		0.2055		0.2555		0.2124								0.2244666667		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_11		2		0.2356		0.2555		0.2124								0.2345		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_11		2		0.326		0.2555		0.2124								0.2646333333		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_11		2		0.4164		0.2555		0.2124								0.2947666667		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_11		2		0.5068		0.2555		0.2124								0.3249		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_11		2		0.5972		0.2555		0.2124								0.3550333333		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_11		2		0.778		0.2555		0.2124								0.4153		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_11		2		0.9588		0.2555		0.2124								0.4755666667		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_11		2		1.1396		0.2555		0.2124								0.5358333333		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_11		3		0.0849		0.3368		0.234		0.2124						0.217025		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_11		3		0.1151		0.3368		0.234		0.2124						0.224575		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_11		3		0.1452		0.3368		0.234		0.2124						0.2321		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_11		3		0.1753		0.3368		0.234		0.2124						0.239625		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_11		3		0.2055		0.3368		0.234		0.2124						0.247175		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_11		3		0.2356		0.3368		0.234		0.2124						0.2547		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_11		3		0.326		0.3368		0.234		0.2124						0.2773		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_11		3		0.4164		0.3368		0.234		0.2124						0.2999		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_11		3		0.5068		0.3368		0.234		0.2124						0.3225		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_11		3		0.5972		0.3368		0.234		0.2124						0.3451		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_11		3		0.778		0.3368		0.234		0.2124						0.3903		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_11		3		0.9588		0.3368		0.234		0.2124						0.4355		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_11		3		1.1396		0.3368		0.234		0.2124						0.4807		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15		1				PORTULOGOS_12		1		0.0849		0.2396										0.16225		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3		2				PORTULOGOS_12		1		0.1151		0.2396										0.17735		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45		3				PORTULOGOS_12		1		0.1452		0.2396										0.1924		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6		4				PORTULOGOS_12		1		0.1753		0.2396										0.20745		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_12		1		0.2055		0.2396										0.22255		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_12		1		0.2356		0.2396										0.2376		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_12		1		0.326		0.2396										0.2828		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_12		1		0.4164		0.2396										0.328		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_12		1		0.5068		0.2396										0.3732		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_12		1		0.5972		0.2396										0.4184		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_12		1		0.778		0.2396										0.5088		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_12		1		0.9588		0.2396										0.5992		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_12		1		1.1396		0.2396										0.6896		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_12		2		0.0849		0.2545		0.2114								0.1836		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_12		2		0.1151		0.2545		0.2114								0.1936666667		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_12		2		0.1452		0.2545		0.2114								0.2037		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_12		2		0.1753		0.2545		0.2114								0.2137333333		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_12		2		0.2055		0.2545		0.2114								0.2238		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_12		2		0.2356		0.2545		0.2114								0.2338333333		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_12		2		0.326		0.2545		0.2114								0.2639666667		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_12		2		0.4164		0.2545		0.2114								0.2941		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_12		2		0.5068		0.2545		0.2114								0.3242333333		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_12		2		0.5972		0.2545		0.2114								0.3543666667		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_12		2		0.778		0.2545		0.2114								0.4146333333		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_12		2		0.9588		0.2545		0.2114								0.4749		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_12		2		1.1396		0.2545		0.2114								0.5351666667		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_12		3		0.0849		0.3358		0.233		0.2114						0.216275		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_12		3		0.1151		0.3358		0.233		0.2114						0.223825		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_12		3		0.1452		0.3358		0.233		0.2114						0.23135		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_12		3		0.1753		0.3358		0.233		0.2114						0.238875		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_12		3		0.2055		0.3358		0.233		0.2114						0.246425		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_12		3		0.2356		0.3358		0.233		0.2114						0.25395		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_12		3		0.326		0.3358		0.233		0.2114						0.27655		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_12		3		0.4164		0.3358		0.233		0.2114						0.29915		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_12		3		0.5068		0.3358		0.233		0.2114						0.32175		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_12		3		0.5972		0.3358		0.233		0.2114						0.34435		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_12		3		0.778		0.3358		0.233		0.2114						0.38955		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_12		3		0.9588		0.3358		0.233		0.2114						0.43475		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_12		3		1.1396		0.3358		0.233		0.2114						0.47995		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15		1				PORTULOGOS_13		1		0.0849		0.2386										0.16175		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3		2				PORTULOGOS_13		1		0.1151		0.2386										0.17685		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45		3				PORTULOGOS_13		1		0.1452		0.2386										0.1919		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6		4				PORTULOGOS_13		1		0.1753		0.2386										0.20695		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_13		1		0.2055		0.2386										0.22205		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_13		1		0.2356		0.2386										0.2371		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_13		1		0.326		0.2386										0.2823		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_13		1		0.4164		0.2386										0.3275		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_13		1		0.5068		0.2386										0.3727		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_13		1		0.5972		0.2386										0.4179		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_13		1		0.778		0.2386										0.5083		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_13		1		0.9588		0.2386										0.5987		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_13		1		1.1396		0.2386										0.6891		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_13		2		0.0849		0.2535		0.2104								0.1829333333		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_13		2		0.1151		0.2535		0.2104								0.193		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_13		2		0.1452		0.2535		0.2104								0.2030333333		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_13		2		0.1753		0.2535		0.2104								0.2130666667		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_13		2		0.2055		0.2535		0.2104								0.2231333333		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_13		2		0.2356		0.2535		0.2104								0.2331666667		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_13		2		0.326		0.2535		0.2104								0.2633		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_13		2		0.4164		0.2535		0.2104								0.2934333333		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_13		2		0.5068		0.2535		0.2104								0.3235666667		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_13		2		0.5972		0.2535		0.2104								0.3537		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_13		2		0.778		0.2535		0.2104								0.4139666667		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_13		2		0.9588		0.2535		0.2104								0.4742333333		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_13		2		1.1396		0.2535		0.2104								0.5345		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_13		3		0.0849		0.3348		0.232		0.2104						0.215525		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_13		3		0.1151		0.3348		0.232		0.2104						0.223075		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_13		3		0.1452		0.3348		0.232		0.2104						0.2306		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_13		3		0.1753		0.3348		0.232		0.2104						0.238125		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_13		3		0.2055		0.3348		0.232		0.2104						0.245675		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_13		3		0.2356		0.3348		0.232		0.2104						0.2532		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_13		3		0.326		0.3348		0.232		0.2104						0.2758		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_13		3		0.4164		0.3348		0.232		0.2104						0.2984		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_13		3		0.5068		0.3348		0.232		0.2104						0.321		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_13		3		0.5972		0.3348		0.232		0.2104						0.3436		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_13		3		0.778		0.3348		0.232		0.2104						0.3888		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_13		3		0.9588		0.3348		0.232		0.2104						0.434		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_13		3		1.1396		0.3348		0.232		0.2104						0.4792		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15		1				PORTULOGOS_14		1		0.0849		0.2656										0.17525		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3		2				PORTULOGOS_14		1		0.1151		0.2656										0.19035		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45		3				PORTULOGOS_14		1		0.1452		0.2656										0.2054		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6		4				PORTULOGOS_14		1		0.1753		0.2656										0.22045		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_14		1		0.2055		0.2656										0.23555		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_14		1		0.2356		0.2656										0.2506		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_14		1		0.326		0.2656										0.2958		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_14		1		0.4164		0.2656										0.341		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_14		1		0.5068		0.2656										0.3862		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_14		1		0.5972		0.2656										0.4314		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_14		1		0.778		0.2656										0.5218		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_14		1		0.9588		0.2656										0.6122		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_14		1		1.1396		0.2656										0.7026		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_14		2		0.0849		0.2805		0.2374								0.2009333333		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_14		2		0.1151		0.2805		0.2374								0.211		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_14		2		0.1452		0.2805		0.2374								0.2210333333		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_14		2		0.1753		0.2805		0.2374								0.2310666667		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_14		2		0.2055		0.2805		0.2374								0.2411333333		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_14		2		0.2356		0.2805		0.2374								0.2511666667		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_14		2		0.326		0.2805		0.2374								0.2813		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_14		2		0.4164		0.2805		0.2374								0.3114333333		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_14		2		0.5068		0.2805		0.2374								0.3415666667		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_14		2		0.5972		0.2805		0.2374								0.3717		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_14		2		0.778		0.2805		0.2374								0.4319666667		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_14		2		0.9588		0.2805		0.2374								0.4922333333		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_14		2		1.1396		0.2805		0.2374								0.5525		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_14		3		0.0849		0.3618		0.259		0.2374						0.235775		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_14		3		0.1151		0.3618		0.259		0.2374						0.243325		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_14		3		0.1452		0.3618		0.259		0.2374						0.25085		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_14		3		0.1753		0.3618		0.259		0.2374						0.258375		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_14		3		0.2055		0.3618		0.259		0.2374						0.265925		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_14		3		0.2356		0.3618		0.259		0.2374						0.27345		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_14		3		0.326		0.3618		0.259		0.2374						0.29605		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_14		3		0.4164		0.3618		0.259		0.2374						0.31865		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_14		3		0.5068		0.3618		0.259		0.2374						0.34125		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_14		3		0.5972		0.3618		0.259		0.2374						0.36385		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_14		3		0.778		0.3618		0.259		0.2374						0.40905		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_14		3		0.9588		0.3618		0.259		0.2374						0.45425		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_14		3		1.1396		0.3618		0.259		0.2374						0.49945		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15		1				PORTULOGOS_15		1		0.0849		0.2376										0.16125		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3		2				PORTULOGOS_15		1		0.1151		0.2376										0.17635		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45		3				PORTULOGOS_15		1		0.1452		0.2376										0.1914		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6		4				PORTULOGOS_15		1		0.1753		0.2376										0.20645		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_15		1		0.2055		0.2376										0.22155		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_15		1		0.2356		0.2376										0.2366		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_15		1		0.326		0.2376										0.2818		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_15		1		0.4164		0.2376										0.327		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_15		1		0.5068		0.2376										0.3722		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_15		1		0.5972		0.2376										0.4174		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_15		1		0.778		0.2376										0.5078		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_15		1		0.9588		0.2376										0.5982		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_15		1		1.1396		0.2376										0.6886		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_15		2		0.0849		0.2525		0.2094								0.1822666667		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_15		2		0.1151		0.2525		0.2094								0.1923333333		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_15		2		0.1452		0.2525		0.2094								0.2023666667		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_15		2		0.1753		0.2525		0.2094								0.2124		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_15		2		0.2055		0.2525		0.2094								0.2224666667		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_15		2		0.2356		0.2525		0.2094								0.2325		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_15		2		0.326		0.2525		0.2094								0.2626333333		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_15		2		0.4164		0.2525		0.2094								0.2927666667		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_15		2		0.5068		0.2525		0.2094								0.3229		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_15		2		0.5972		0.2525		0.2094								0.3530333333		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_15		2		0.778		0.2525		0.2094								0.4133		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_15		2		0.9588		0.2525		0.2094								0.4735666667		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_15		2		1.1396		0.2525		0.2094								0.5338333333		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_15		3		0.0849		0.3338		0.231		0.2094						0.214775		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_15		3		0.1151		0.3338		0.231		0.2094						0.222325		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_15		3		0.1452		0.3338		0.231		0.2094						0.22985		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_15		3		0.1753		0.3338		0.231		0.2094						0.237375		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_15		3		0.2055		0.3338		0.231		0.2094						0.244925		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_15		3		0.2356		0.3338		0.231		0.2094						0.25245		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_15		3		0.326		0.3338		0.231		0.2094						0.27505		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_15		3		0.4164		0.3338		0.231		0.2094						0.29765		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_15		3		0.5068		0.3338		0.231		0.2094						0.32025		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_15		3		0.5972		0.3338		0.231		0.2094						0.34285		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_15		3		0.778		0.3338		0.231		0.2094						0.38805		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_15		3		0.9588		0.3338		0.231		0.2094						0.43325		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_15		3		1.1396		0.3338		0.231		0.2094						0.47845		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15		1				PORTULOGOS_16		1		0.0849		0.2606										0.17275		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3		2				PORTULOGOS_16		1		0.1151		0.2606										0.18785		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45		3				PORTULOGOS_16		1		0.1452		0.2606										0.2029		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6		4				PORTULOGOS_16		1		0.1753		0.2606										0.21795		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_16		1		0.2055		0.2606										0.23305		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_16		1		0.2356		0.2606										0.2481		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_16		1		0.326		0.2606										0.2933		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_16		1		0.4164		0.2606										0.3385		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_16		1		0.5068		0.2606										0.3837		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_16		1		0.5972		0.2606										0.4289		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_16		1		0.778		0.2606										0.5193		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_16		1		0.9588		0.2606										0.6097		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_16		1		1.1396		0.2606										0.7001		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_16		2		0.0849		0.2755		0.2324								0.1976		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_16		2		0.1151		0.2755		0.2324								0.2076666667		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_16		2		0.1452		0.2755		0.2324								0.2177		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_16		2		0.1753		0.2755		0.2324								0.2277333333		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_16		2		0.2055		0.2755		0.2324								0.2378		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_16		2		0.2356		0.2755		0.2324								0.2478333333		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_16		2		0.326		0.2755		0.2324								0.2779666667		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_16		2		0.4164		0.2755		0.2324								0.3081		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_16		2		0.5068		0.2755		0.2324								0.3382333333		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_16		2		0.5972		0.2755		0.2324								0.3683666667		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_16		2		0.778		0.2755		0.2324								0.4286333333		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_16		2		0.9588		0.2755		0.2324								0.4889		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_16		2		1.1396		0.2755		0.2324								0.5491666667		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_16		3		0.0849		0.3568		0.254		0.2324						0.232025		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_16		3		0.1151		0.3568		0.254		0.2324						0.239575		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_16		3		0.1452		0.3568		0.254		0.2324						0.2471		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_16		3		0.1753		0.3568		0.254		0.2324						0.254625		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_16		3		0.2055		0.3568		0.254		0.2324						0.262175		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_16		3		0.2356		0.3568		0.254		0.2324						0.2697		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_16		3		0.326		0.3568		0.254		0.2324						0.2923		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_16		3		0.4164		0.3568		0.254		0.2324						0.3149		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_16		3		0.5068		0.3568		0.254		0.2324						0.3375		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_16		3		0.5972		0.3568		0.254		0.2324						0.3601		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_16		3		0.778		0.3568		0.254		0.2324						0.4053		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_16		3		0.9588		0.3568		0.254		0.2324						0.4505		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_16		3		1.1396		0.3568		0.254		0.2324						0.4957		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15		1				PORTULOGOS_17		1		0.0849		0.2556										0.17025		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3		2				PORTULOGOS_17		1		0.1151		0.2556										0.18535		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45		3				PORTULOGOS_17		1		0.1452		0.2556										0.2004		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6		4				PORTULOGOS_17		1		0.1753		0.2556										0.21545		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_17		1		0.2055		0.2556										0.23055		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_17		1		0.2356		0.2556										0.2456		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_17		1		0.326		0.2556										0.2908		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_17		1		0.4164		0.2556										0.336		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_17		1		0.5068		0.2556										0.3812		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_17		1		0.5972		0.2556										0.4264		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_17		1		0.778		0.2556										0.5168		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_17		1		0.9588		0.2556										0.6072		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_17		1		1.1396		0.2556										0.6976		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_17		2		0.0849		0.2705		0.2274								0.1942666667		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_17		2		0.1151		0.2705		0.2274								0.2043333333		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_17		2		0.1452		0.2705		0.2274								0.2143666667		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_17		2		0.1753		0.2705		0.2274								0.2244		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_17		2		0.2055		0.2705		0.2274								0.2344666667		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_17		2		0.2356		0.2705		0.2274								0.2445		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_17		2		0.326		0.2705		0.2274								0.2746333333		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_17		2		0.4164		0.2705		0.2274								0.3047666667		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_17		2		0.5068		0.2705		0.2274								0.3349		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_17		2		0.5972		0.2705		0.2274								0.3650333333		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_17		2		0.778		0.2705		0.2274								0.4253		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_17		2		0.9588		0.2705		0.2274								0.4855666667		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_17		2		1.1396		0.2705		0.2274								0.5458333333		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_17		3		0.0849		0.3518		0.249		0.2274						0.228275		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_17		3		0.1151		0.3518		0.2488		0.2274						0.235775		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_17		3		0.1452		0.3518		0.2488		0.2274						0.2433		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_17		3		0.1753		0.3518		0.2488		0.2274						0.250825		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_17		3		0.2055		0.3518		0.2488		0.2274						0.258375		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_17		3		0.2356		0.3518		0.2488		0.2274						0.2659		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_17		3		0.326		0.3518		0.2488		0.2274						0.2885		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_17		3		0.4164		0.3518		0.2488		0.2274						0.3111		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_17		3		0.5068		0.3518		0.2488		0.2274						0.3337		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_17		3		0.5972		0.3518		0.2488		0.2274						0.3563		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_17		3		0.778		0.3518		0.2488		0.2274						0.4015		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_17		3		0.9588		0.3518		0.2488		0.2274						0.4467		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_17		3		1.1396		0.3518		0.2488		0.2274						0.4919		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15		1				PORTULOGOS_18		1		0.0849		0.2366										0.16075		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3		2				PORTULOGOS_18		1		0.1151		0.2366										0.17585		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45		3				PORTULOGOS_18		1		0.1452		0.2366										0.1909		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6		4				PORTULOGOS_18		1		0.1753		0.2366										0.20595		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_18		1		0.2055		0.2366										0.22105		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_18		1		0.2356		0.2366										0.2361		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_18		1		0.326		0.2366										0.2813		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_18		1		0.4164		0.2366										0.3265		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_18		1		0.5068		0.2366										0.3717		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_18		1		0.5972		0.2366										0.4169		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_18		1		0.778		0.2366										0.5073		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_18		1		0.9588		0.2366										0.5977		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_18		1		1.1396		0.2366										0.6881		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_18		2		0.0849		0.2515		0.2084								0.1816		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_18		2		0.1151		0.2515		0.2084								0.1916666667		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_18		2		0.1452		0.2515		0.2084								0.2017		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_18		2		0.1753		0.2515		0.2084								0.2117333333		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_18		2		0.2055		0.2515		0.2084								0.2218		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_18		2		0.2356		0.2515		0.2084								0.2318333333		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_18		2		0.326		0.2515		0.2084								0.2619666667		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_18		2		0.4164		0.2515		0.2084								0.2921		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_18		2		0.5068		0.2515		0.2084								0.3222333333		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_18		2		0.5972		0.2515		0.2084								0.3523666667		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_18		2		0.778		0.2515		0.2084								0.4126333333		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_18		2		0.9588		0.2515		0.2084								0.4729		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_18		2		1.1396		0.2515		0.2084								0.5331666667		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_18		3		0.0849		0.3328		0.23		0.2084						0.214025		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_18		3		0.1151		0.3328		0.23		0.2084						0.221575		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_18		3		0.1452		0.3328		0.23		0.2084						0.2291		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_18		3		0.1753		0.3328		0.23		0.2084						0.236625		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_18		3		0.2055		0.3328		0.23		0.2084						0.244175		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_18		3		0.2356		0.3328		0.23		0.2084						0.2517		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_18		3		0.326		0.3328		0.23		0.2084						0.2743		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_18		3		0.4164		0.3328		0.23		0.2084						0.2969		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_18		3		0.5068		0.3328		0.23		0.2084						0.3195		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_18		3		0.5972		0.3328		0.23		0.2084						0.3421		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_18		3		0.778		0.3328		0.23		0.2084						0.3873		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_18		3		0.9588		0.3328		0.23		0.2084						0.4325		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_18		3		1.1396		0.3328		0.23		0.2084						0.4777		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15		1				PORTULOGOS_19		1		0.0849		0.2506										0.16775		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3		2				PORTULOGOS_19		1		0.1151		0.2506										0.18285		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45		3				PORTULOGOS_19		1		0.1452		0.2506										0.1979		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6		4				PORTULOGOS_19		1		0.1753		0.2506										0.21295		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_19		1		0.2055		0.2506										0.22805		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_19		1		0.2356		0.2506										0.2431		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_19		1		0.326		0.2506										0.2883		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_19		1		0.4164		0.2506										0.3335		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_19		1		0.5068		0.2506										0.3787		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_19		1		0.5972		0.2506										0.4239		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_19		1		0.778		0.2506										0.5143		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_19		1		0.9588		0.2506										0.6047		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_19		1		1.1396		0.2506										0.6951		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_19		2		0.0849		0.2655		0.2224								0.1909333333		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_19		2		0.1151		0.2655		0.2224								0.201		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_19		2		0.1452		0.2655		0.2224								0.2110333333		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_19		2		0.1753		0.2655		0.2224								0.2210666667		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_19		2		0.2055		0.2655		0.2224								0.2311333333		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_19		2		0.2356		0.2655		0.2224								0.2411666667		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_19		2		0.326		0.2655		0.2224								0.2713		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_19		2		0.4164		0.2655		0.2224								0.3014333333		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_19		2		0.5068		0.2655		0.2224								0.3315666667		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_19		2		0.5972		0.2655		0.2224								0.3617		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_19		2		0.778		0.2655		0.2224								0.4219666667		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_19		2		0.9588		0.2655		0.2224								0.4822333333		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_19		2		1.1396		0.2655		0.2224								0.5425		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_19		3		0.0849		0.3468		0.244		0.2224						0.224525		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_19		3		0.1151		0.3468		0.244		0.2224						0.232075		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_19		3		0.1452		0.3468		0.244		0.2224						0.2396		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_19		3		0.1753		0.3468		0.244		0.2224						0.247125		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_19		3		0.2055		0.3468		0.244		0.2224						0.254675		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_19		3		0.2356		0.3468		0.244		0.2224						0.2622		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_19		3		0.326		0.3468		0.244		0.2224						0.2848		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_19		3		0.4164		0.3468		0.244		0.2224						0.3074		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_19		3		0.5068		0.3468		0.244		0.2224						0.33		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_19		3		0.5972		0.3468		0.244		0.2224						0.3526		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_19		3		0.778		0.3468		0.244		0.2224						0.3978		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_19		3		0.9588		0.3468		0.244		0.2224						0.443		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_19		3		1.1396		0.3468		0.244		0.2224						0.4882		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15		1				PORTULOGOS_20		1		0.0849		0.2456										0.16525		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3		2				PORTULOGOS_20		1		0.1151		0.2456										0.18035		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45		3				PORTULOGOS_20		1		0.1452		0.2456										0.1954		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6		4				PORTULOGOS_20		1		0.1753		0.2456										0.21045		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_20		1		0.2055		0.2456										0.22555		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_20		1		0.2356		0.2456										0.2406		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_20		1		0.326		0.2456										0.2858		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_20		1		0.4164		0.2456										0.331		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_20		1		0.5068		0.2456										0.3762		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_20		1		0.5972		0.2456										0.4214		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_20		1		0.778		0.2456										0.5118		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_20		1		0.9588		0.2456										0.6022		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_20		1		1.1396		0.2456										0.6926		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_20		2		0.0849		0.2605		0.2174								0.1876		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_20		2		0.1151		0.2605		0.2174								0.1976666667		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_20		2		0.1452		0.2605		0.2174								0.2077		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_20		2		0.1753		0.2605		0.2174								0.2177333333		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_20		2		0.2055		0.2605		0.2174								0.2278		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_20		2		0.2356		0.2605		0.2174								0.2378333333		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_20		2		0.326		0.2605		0.2174								0.2679666667		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_20		2		0.4164		0.2605		0.2174								0.2981		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_20		2		0.5068		0.2605		0.2174								0.3282333333		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_20		2		0.5972		0.2605		0.2174								0.3583666667		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_20		2		0.778		0.2605		0.2174								0.4186333333		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_20		2		0.9588		0.2605		0.2174								0.4789		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_20		2		1.1396		0.2605		0.2174								0.5391666667		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_20		3		0.0849		0.3418		0.239		0.2174						0.220775		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_20		3		0.1151		0.3418		0.239		0.2174						0.228325		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_20		3		0.1452		0.3418		0.239		0.2174						0.23585		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_20		3		0.1753		0.3418		0.239		0.2174						0.243375		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_20		3		0.2055		0.3418		0.239		0.2174						0.250925		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_20		3		0.2356		0.3418		0.239		0.2174						0.25845		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_20		3		0.326		0.3418		0.239		0.2174						0.28105		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_20		3		0.4164		0.3418		0.239		0.2174						0.30365		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_20		3		0.5068		0.3418		0.239		0.2174						0.32625		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_20		3		0.5972		0.3418		0.239		0.2174						0.34885		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_20		3		0.778		0.3418		0.239		0.2174						0.39405		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_20		3		0.9588		0.3418		0.239		0.2174						0.43925		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_20		3		1.1396		0.3418		0.239		0.2174						0.48445		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15		1				PORTULOGOS_21		1		0.0849		0.2361										0.1605		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3		2				PORTULOGOS_21		1		0.1151		0.2361										0.1756		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45		3				PORTULOGOS_21		1		0.1452		0.2361										0.19065		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6		4				PORTULOGOS_21		1		0.1753		0.2361										0.2057		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_21		1		0.2055		0.2361										0.2208		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_21		1		0.2356		0.2361										0.23585		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_21		1		0.326		0.2361										0.28105		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_21		1		0.4164		0.2361										0.32625		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_21		1		0.5068		0.2361										0.37145		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_21		1		0.5972		0.2361										0.41665		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_21		1		0.778		0.2361										0.50705		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_21		1		0.9588		0.2361										0.59745		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_21		1		1.1396		0.2361										0.68785		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_21		2		0.0849		0.251		0.2079								0.1812666667		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_21		2		0.1151		0.251		0.2079								0.1913333333		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_21		2		0.1452		0.251		0.2079								0.2013666667		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_21		2		0.1753		0.251		0.2079								0.2114		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_21		2		0.2055		0.251		0.2079								0.2214666667		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_21		2		0.2356		0.251		0.2079								0.2315		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_21		2		0.326		0.251		0.2079								0.2616333333		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_21		2		0.4164		0.251		0.2079								0.2917666667		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_21		2		0.5068		0.251		0.2079								0.3219		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_21		2		0.5972		0.251		0.2079								0.3520333333		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_21		2		0.778		0.251		0.2079								0.4123		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_21		2		0.9588		0.251		0.2079								0.4725666667		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_21		2		1.1396		0.251		0.2079								0.5328333333		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_21		3		0.0849		0.3323		0.2295		0.2079						0.21365		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_21		3		0.1151		0.3323		0.2295		0.2079						0.2212		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_21		3		0.1452		0.3323		0.2295		0.2079						0.228725		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_21		3		0.1753		0.3323		0.2295		0.2079						0.23625		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_21		3		0.2055		0.3323		0.2295		0.2079						0.2438		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_21		3		0.2356		0.3323		0.2295		0.2079						0.251325		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_21		3		0.326		0.3323		0.2295		0.2079						0.273925		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_21		3		0.4164		0.3323		0.2295		0.2079						0.296525		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_21		3		0.5068		0.3323		0.2295		0.2079						0.319125		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_21		3		0.5972		0.3323		0.2295		0.2079						0.341725		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_21		3		0.778		0.3323		0.2295		0.2079						0.386925		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_21		3		0.9588		0.3323		0.2295		0.2079						0.432125		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_21		3		1.1396		0.3323		0.2295		0.2079						0.477325		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15		1				PORTULOGOS_22		1		0.0847		0.0301										0.0574		Alfa Indexado 5		Gasto Operacional 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3		2				PORTULOGOS_22		1		0.0599		0.0301										0.045		Alfa Indexado 5		Gasto Operacional 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45		3				PORTULOGOS_22		1		0.0898		0.0301										0.05995		Alfa Indexado 5		Gasto Operacional 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6		4				PORTULOGOS_22		1		0.1198		0.0301										0.07495		Alfa Indexado 5		Gasto Operacional 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_22		1		0.1497		0.0301										0.0899		Alfa Indexado 5		Gasto Operacional 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_22		1		0.1797		0.0301										0.1049		Alfa Indexado 5		Gasto Operacional 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_22		1		0.2695		0.0301										0.1498		Alfa Indexado 5		Gasto Operacional 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_22		1		0.3593		0.0301										0.1947		Alfa Indexado 5		Gasto Operacional 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_22		1		0.4492		0.0301										0.23965		Alfa Indexado 5		Gasto Operacional 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_22		1		0.539		0.0301										0.28455		Alfa Indexado 5		Gasto Operacional 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_22		2		0.0847		0.0417		0.0074								0.0446		Alfa Indexado 5		Gasto Operacional 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_22		2		0.0599		0.0417		0.0074								0.0363333333		Alfa Indexado 5		Gasto Operacional 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_22		2		0.0898		0.0417		0.0074								0.0463		Alfa Indexado 5		Gasto Operacional 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_22		2		0.1198		0.0417		0.0074								0.0563		Alfa Indexado 5		Gasto Operacional 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_22		2		0.1497		0.0417		0.0074								0.0662666667		Alfa Indexado 5		Gasto Operacional 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_22		2		0.1797		0.0417		0.0074								0.0762666667		Alfa Indexado 5		Gasto Operacional 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_22		2		0.2695		0.0417		0.0074								0.1062		Alfa Indexado 5		Gasto Operacional 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_22		2		0.3593		0.0417		0.0074								0.1361333333		Alfa Indexado 5		Gasto Operacional 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_22		2		0.4492		0.0417		0.0074								0.1661		Alfa Indexado 5		Gasto Operacional 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_22		2		0.539		0.0417		0.0074								0.1960333333		Alfa Indexado 5		Gasto Operacional 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_22		3		0.0847		0.1241		0.019		0.0074						0.0588		Alfa Indexado 5		Gasto Operacional 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_22		3		0.0599		0.1241		0.019		0.0074						0.0526		Alfa Indexado 5		Gasto Operacional 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_22		3		0.0898		0.1241		0.019		0.0074						0.060075		Alfa Indexado 5		Gasto Operacional 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_22		3		0.1198		0.1241		0.019		0.0074						0.067575		Alfa Indexado 5		Gasto Operacional 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_22		3		0.1497		0.1241		0.019		0.0074						0.07505		Alfa Indexado 5		Gasto Operacional 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_22		3		0.1797		0.1241		0.019		0.0074						0.08255		Alfa Indexado 5		Gasto Operacional 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_22		3		0.2695		0.1241		0.019		0.0074						0.105		Alfa Indexado 5		Gasto Operacional 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_22		3		0.3593		0.1241		0.019		0.0074						0.12745		Alfa Indexado 5		Gasto Operacional 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_22		3		0.4492		0.1241		0.019		0.0074						0.149925		Alfa Indexado 5		Gasto Operacional 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_22		3		0.539		0.1241		0.019		0.0074						0.172375		Alfa Indexado 5		Gasto Operacional 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_22		3		0.7187		0.186		0.081		0.0628						0.262125		Alfa Indexado 5		Gasto Operacional 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_22		3		0.8983		0.186		0.081		0.0628						0.307025		Alfa Indexado 5		Gasto Operacional 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_22		3		1.078		0.186		0.081		0.0628						0.35195		Alfa Indexado 5		Gasto Operacional 5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15		1				PORTULOGOS_23		1		0.0847		0.0291										0.0569		Alfa Indexado 4		Gasto Operacional 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 4		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3		2				PORTULOGOS_23		1		0.0599		0.0291										0.0445		Alfa Indexado 4		Gasto Operacional 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 4		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45		3				PORTULOGOS_23		1		0.0898		0.0291										0.05945		Alfa Indexado 4		Gasto Operacional 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 4		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6		4				PORTULOGOS_23		1		0.1198		0.0291										0.07445		Alfa Indexado 4		Gasto Operacional 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 4		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_23		1		0.1497		0.0291										0.0894		Alfa Indexado 4		Gasto Operacional 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 4		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_23		1		0.1797		0.0291										0.1044		Alfa Indexado 4		Gasto Operacional 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 4		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_23		1		0.2695		0.0291										0.1493		Alfa Indexado 4		Gasto Operacional 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 4		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_23		1		0.3593		0.0291										0.1942		Alfa Indexado 4		Gasto Operacional 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 4		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_23		1		0.4492		0.0291										0.23915		Alfa Indexado 4		Gasto Operacional 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 4		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_23		1		0.539		0.0291										0.28405		Alfa Indexado 4		Gasto Operacional 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 4		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_23		2		0.0847		0.0407		0.0064								0.0439333333		Alfa Indexado 4		Gasto Operacional 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 4		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_23		2		0.0599		0.0407		0.0064								0.0356666667		Alfa Indexado 4		Gasto Operacional 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 4		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_23		2		0.0898		0.0407		0.0064								0.0456333333		Alfa Indexado 4		Gasto Operacional 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 4		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_23		2		0.1198		0.0407		0.0064								0.0556333333		Alfa Indexado 4		Gasto Operacional 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 4		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_23		2		0.1497		0.0407		0.0064								0.0656		Alfa Indexado 4		Gasto Operacional 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 4		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_23		2		0.1797		0.0407		0.0064								0.0756		Alfa Indexado 4		Gasto Operacional 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 4		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_23		2		0.2695		0.0407		0.0064								0.1055333333		Alfa Indexado 4		Gasto Operacional 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 4		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_23		2		0.3593		0.0407		0.0064								0.1354666667		Alfa Indexado 4		Gasto Operacional 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 4		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_23		2		0.4492		0.0407		0.0064								0.1654333333		Alfa Indexado 4		Gasto Operacional 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 4		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_23		2		0.539		0.0407		0.0064								0.1953666667		Alfa Indexado 4		Gasto Operacional 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 4		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_23		3		0.0847		0.1231		0.018		0.0064						0.05805		Alfa Indexado 4		Gasto Operacional 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 4		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_23		3		0.0599		0.1231		0.018		0.0064						0.05185		Alfa Indexado 4		Gasto Operacional 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 4		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_23		3		0.0898		0.1231		0.018		0.0064						0.059325		Alfa Indexado 4		Gasto Operacional 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 4		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_23		3		0.1198		0.1231		0.018		0.0064						0.066825		Alfa Indexado 4		Gasto Operacional 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 4		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_23		3		0.1497		0.1231		0.018		0.0064						0.0743		Alfa Indexado 4		Gasto Operacional 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 4		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_23		3		0.1797		0.1231		0.018		0.0064						0.0818		Alfa Indexado 4		Gasto Operacional 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 4		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_23		3		0.2695		0.1231		0.018		0.0064						0.10425		Alfa Indexado 4		Gasto Operacional 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 4		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_23		3		0.3593		0.1231		0.018		0.0064						0.1267		Alfa Indexado 4		Gasto Operacional 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 4		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_23		3		0.4492		0.1231		0.018		0.0064						0.149175		Alfa Indexado 4		Gasto Operacional 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 4		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_23		3		0.539		0.1231		0.018		0.0064						0.171625		Alfa Indexado 4		Gasto Operacional 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 4		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_23		3		0.7187		0.185		0.08		0.0618						0.261375		Alfa Indexado 4		Gasto Operacional 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 4		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_23		3		0.8983		0.185		0.08		0.0618						0.306275		Alfa Indexado 4		Gasto Operacional 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 4		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_23		3		1.078		0.185		0.08		0.0618						0.3512		Alfa Indexado 4		Gasto Operacional 4€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 4		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15		1				PORTULOGOS_24		1		0.0847		0.0281										0.0564		Alfa Indexado 3		Gasto Operacional 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 3		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3		2				PORTULOGOS_24		1		0.0599		0.0281										0.044		Alfa Indexado 3		Gasto Operacional 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 3		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45		3				PORTULOGOS_24		1		0.0898		0.0281										0.05895		Alfa Indexado 3		Gasto Operacional 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 3		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6		4				PORTULOGOS_24		1		0.1198		0.0281										0.07395		Alfa Indexado 3		Gasto Operacional 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 3		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_24		1		0.1497		0.0281										0.0889		Alfa Indexado 3		Gasto Operacional 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 3		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_24		1		0.1797		0.0281										0.1039		Alfa Indexado 3		Gasto Operacional 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 3		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_24		1		0.2695		0.0281										0.1488		Alfa Indexado 3		Gasto Operacional 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 3		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_24		1		0.3593		0.0281										0.1937		Alfa Indexado 3		Gasto Operacional 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 3		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_24		1		0.4492		0.0281										0.23865		Alfa Indexado 3		Gasto Operacional 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 3		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_24		1		0.539		0.0281										0.28355		Alfa Indexado 3		Gasto Operacional 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 3		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_24		2		0.0847		0.0397		0.0054								0.0432666667		Alfa Indexado 3		Gasto Operacional 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 3		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_24		2		0.0599		0.0397		0.0054								0.035		Alfa Indexado 3		Gasto Operacional 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 3		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_24		2		0.0898		0.0397		0.0054								0.0449666667		Alfa Indexado 3		Gasto Operacional 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 3		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_24		2		0.1198		0.0397		0.0054								0.0549666667		Alfa Indexado 3		Gasto Operacional 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 3		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_24		2		0.1497		0.0397		0.0054								0.0649333333		Alfa Indexado 3		Gasto Operacional 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 3		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_24		2		0.1797		0.0397		0.0054								0.0749333333		Alfa Indexado 3		Gasto Operacional 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 3		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_24		2		0.2695		0.0397		0.0054								0.1048666667		Alfa Indexado 3		Gasto Operacional 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 3		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_24		2		0.3593		0.0397		0.0054								0.1348		Alfa Indexado 3		Gasto Operacional 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 3		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_24		2		0.4492		0.0397		0.0054								0.1647666667		Alfa Indexado 3		Gasto Operacional 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 3		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_24		2		0.539		0.0397		0.0054								0.1947		Alfa Indexado 3		Gasto Operacional 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 3		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_24		3		0.0847		0.1221		0.017		0.0054						0.0573		Alfa Indexado 3		Gasto Operacional 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 3		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_24		3		0.0599		0.1221		0.017		0.0054						0.0511		Alfa Indexado 3		Gasto Operacional 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 3		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_24		3		0.0898		0.1221		0.017		0.0054						0.058575		Alfa Indexado 3		Gasto Operacional 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 3		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_24		3		0.1198		0.1221		0.017		0.0054						0.066075		Alfa Indexado 3		Gasto Operacional 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 3		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_24		3		0.1497		0.1221		0.017		0.0054						0.07355		Alfa Indexado 3		Gasto Operacional 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 3		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_24		3		0.1797		0.1221		0.017		0.0054						0.08105		Alfa Indexado 3		Gasto Operacional 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 3		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_24		3		0.2695		0.1221		0.017		0.0054						0.1035		Alfa Indexado 3		Gasto Operacional 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 3		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_24		3		0.3593		0.1221		0.017		0.0054						0.12595		Alfa Indexado 3		Gasto Operacional 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 3		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_24		3		0.4492		0.1221		0.017		0.0054						0.148425		Alfa Indexado 3		Gasto Operacional 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 3		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_24		3		0.539		0.1221		0.017		0.0054						0.170875		Alfa Indexado 3		Gasto Operacional 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 3		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_24		3		0.7187		0.184		0.079		0.0608						0.260625		Alfa Indexado 3		Gasto Operacional 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 3		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_24		3		0.8983		0.184		0.079		0.0608						0.305525		Alfa Indexado 3		Gasto Operacional 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 3		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_24		3		1.078		0.184		0.079		0.0608						0.35045		Alfa Indexado 3		Gasto Operacional 3€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 3		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15		1				PORTULOGOS_25		1		0.0847		0.0551										0.0699		Alfa Indexado 30		Gasto Operacional 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 30		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3		2				PORTULOGOS_25		1		0.0599		0.0551										0.0575		Alfa Indexado 30		Gasto Operacional 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 30		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45		3				PORTULOGOS_25		1		0.0898		0.0551										0.07245		Alfa Indexado 30		Gasto Operacional 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 30		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6		4				PORTULOGOS_25		1		0.1198		0.0551										0.08745		Alfa Indexado 30		Gasto Operacional 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 30		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_25		1		0.1497		0.0551										0.1024		Alfa Indexado 30		Gasto Operacional 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 30		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_25		1		0.1797		0.0551										0.1174		Alfa Indexado 30		Gasto Operacional 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 30		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_25		1		0.2695		0.0551										0.1623		Alfa Indexado 30		Gasto Operacional 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 30		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_25		1		0.3593		0.0551										0.2072		Alfa Indexado 30		Gasto Operacional 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 30		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_25		1		0.4492		0.0551										0.25215		Alfa Indexado 30		Gasto Operacional 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 30		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_25		1		0.539		0.0551										0.29705		Alfa Indexado 30		Gasto Operacional 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 30		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_25		2		0.0847		0.0667		0.0324								0.0612666667		Alfa Indexado 30		Gasto Operacional 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 30		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_25		2		0.0599		0.0667		0.0324								0.053		Alfa Indexado 30		Gasto Operacional 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 30		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_25		2		0.0898		0.0667		0.0324								0.0629666667		Alfa Indexado 30		Gasto Operacional 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 30		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_25		2		0.1198		0.0667		0.0324								0.0729666667		Alfa Indexado 30		Gasto Operacional 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 30		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_25		2		0.1497		0.0667		0.0324								0.0829333333		Alfa Indexado 30		Gasto Operacional 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 30		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_25		2		0.1797		0.0667		0.0324								0.0929333333		Alfa Indexado 30		Gasto Operacional 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 30		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_25		2		0.2695		0.0667		0.0324								0.1228666667		Alfa Indexado 30		Gasto Operacional 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 30		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_25		2		0.3593		0.0667		0.0324								0.1528		Alfa Indexado 30		Gasto Operacional 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 30		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_25		2		0.4492		0.0667		0.0324								0.1827666667		Alfa Indexado 30		Gasto Operacional 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 30		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_25		2		0.539		0.0667		0.0324								0.2127		Alfa Indexado 30		Gasto Operacional 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 30		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_25		3		0.0847		0.1491		0.044		0.0324						0.07755		Alfa Indexado 30		Gasto Operacional 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 30		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_25		3		0.0599		0.1491		0.044		0.0324						0.07135		Alfa Indexado 30		Gasto Operacional 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 30		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_25		3		0.0898		0.1491		0.044		0.0324						0.078825		Alfa Indexado 30		Gasto Operacional 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 30		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_25		3		0.1198		0.1491		0.044		0.0324						0.086325		Alfa Indexado 30		Gasto Operacional 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 30		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_25		3		0.1497		0.1491		0.044		0.0324						0.0938		Alfa Indexado 30		Gasto Operacional 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 30		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_25		3		0.1797		0.1491		0.044		0.0324						0.1013		Alfa Indexado 30		Gasto Operacional 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 30		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_25		3		0.2695		0.1491		0.044		0.0324						0.12375		Alfa Indexado 30		Gasto Operacional 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 30		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_25		3		0.3593		0.1491		0.044		0.0324						0.1462		Alfa Indexado 30		Gasto Operacional 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 30		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_25		3		0.4492		0.1491		0.044		0.0324						0.168675		Alfa Indexado 30		Gasto Operacional 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 30		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_25		3		0.539		0.1491		0.044		0.0324						0.191125		Alfa Indexado 30		Gasto Operacional 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 30		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_25		3		0.7187		0.211		0.106		0.0878						0.280875		Alfa Indexado 30		Gasto Operacional 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 30		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_25		3		0.8983		0.211		0.106		0.0878						0.325775		Alfa Indexado 30		Gasto Operacional 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 30		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_25		3		1.078		0.211		0.106		0.0878						0.3707		Alfa Indexado 30		Gasto Operacional 30€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 30		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15		1				PORTULOGOS_26		1		0.0847		0.0271										0.0559		Alfa Indexado 2		Gasto Operacional 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 2		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3		2				PORTULOGOS_26		1		0.0599		0.0271										0.0435		Alfa Indexado 2		Gasto Operacional 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 2		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45		3				PORTULOGOS_26		1		0.0898		0.0271										0.05845		Alfa Indexado 2		Gasto Operacional 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 2		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6		4				PORTULOGOS_26		1		0.1198		0.0271										0.07345		Alfa Indexado 2		Gasto Operacional 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 2		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_26		1		0.1497		0.0271										0.0884		Alfa Indexado 2		Gasto Operacional 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 2		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_26		1		0.1797		0.0271										0.1034		Alfa Indexado 2		Gasto Operacional 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 2		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_26		1		0.2695		0.0271										0.1483		Alfa Indexado 2		Gasto Operacional 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 2		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_26		1		0.3593		0.0271										0.1932		Alfa Indexado 2		Gasto Operacional 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 2		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_26		1		0.4492		0.0271										0.23815		Alfa Indexado 2		Gasto Operacional 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 2		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_26		1		0.539		0.0271										0.28305		Alfa Indexado 2		Gasto Operacional 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 2		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_26		2		0.0847		0.0387		0.0044								0.0426		Alfa Indexado 2		Gasto Operacional 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 2		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_26		2		0.0599		0.0387		0.0044								0.0343333333		Alfa Indexado 2		Gasto Operacional 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 2		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_26		2		0.0898		0.0387		0.0044								0.0443		Alfa Indexado 2		Gasto Operacional 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 2		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_26		2		0.1198		0.0387		0.0044								0.0543		Alfa Indexado 2		Gasto Operacional 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 2		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_26		2		0.1497		0.0387		0.0044								0.0642666667		Alfa Indexado 2		Gasto Operacional 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 2		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_26		2		0.1797		0.0387		0.0044								0.0742666667		Alfa Indexado 2		Gasto Operacional 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 2		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_26		2		0.2695		0.0387		0.0044								0.1042		Alfa Indexado 2		Gasto Operacional 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 2		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_26		2		0.3593		0.0387		0.0044								0.1341333333		Alfa Indexado 2		Gasto Operacional 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 2		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_26		2		0.4492		0.0387		0.0044								0.1641		Alfa Indexado 2		Gasto Operacional 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 2		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_26		2		0.539		0.0387		0.0044								0.1940333333		Alfa Indexado 2		Gasto Operacional 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 2		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_26		3		0.0847		0.1211		0.016		0.0044						0.05655		Alfa Indexado 2		Gasto Operacional 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 2		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_26		3		0.0599		0.1211		0.016		0.0044						0.05035		Alfa Indexado 2		Gasto Operacional 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 2		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_26		3		0.0898		0.1211		0.016		0.0044						0.057825		Alfa Indexado 2		Gasto Operacional 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 2		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_26		3		0.1198		0.1211		0.016		0.0044						0.065325		Alfa Indexado 2		Gasto Operacional 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 2		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_26		3		0.1497		0.1211		0.016		0.0044						0.0728		Alfa Indexado 2		Gasto Operacional 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 2		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_26		3		0.1797		0.1211		0.016		0.0044						0.0803		Alfa Indexado 2		Gasto Operacional 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 2		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_26		3		0.2695		0.1211		0.016		0.0044						0.10275		Alfa Indexado 2		Gasto Operacional 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 2		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_26		3		0.3593		0.1211		0.016		0.0044						0.1252		Alfa Indexado 2		Gasto Operacional 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 2		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_26		3		0.4492		0.1211		0.016		0.0044						0.147675		Alfa Indexado 2		Gasto Operacional 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 2		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_26		3		0.539		0.1211		0.016		0.0044						0.170125		Alfa Indexado 2		Gasto Operacional 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 2		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_26		3		0.7187		0.183		0.078		0.0598						0.259875		Alfa Indexado 2		Gasto Operacional 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 2		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_26		3		0.8983		0.183		0.078		0.0598						0.304775		Alfa Indexado 2		Gasto Operacional 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 2		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_26		3		1.078		0.183		0.078		0.0598						0.3497		Alfa Indexado 2		Gasto Operacional 2€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 2		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15		1				PORTULOGOS_27		1		0.0847		0.0501										0.0674		Alfa Indexado 25		Gasto Operacional 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 25		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3		2				PORTULOGOS_27		1		0.0599		0.0501										0.055		Alfa Indexado 25		Gasto Operacional 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 25		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45		3				PORTULOGOS_27		1		0.0898		0.0501										0.06995		Alfa Indexado 25		Gasto Operacional 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 25		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6		4				PORTULOGOS_27		1		0.1198		0.0501										0.08495		Alfa Indexado 25		Gasto Operacional 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 25		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_27		1		0.1497		0.0501										0.0999		Alfa Indexado 25		Gasto Operacional 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 25		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_27		1		0.1797		0.0501										0.1149		Alfa Indexado 25		Gasto Operacional 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 25		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_27		1		0.2695		0.0501										0.1598		Alfa Indexado 25		Gasto Operacional 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 25		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_27		1		0.3593		0.0501										0.2047		Alfa Indexado 25		Gasto Operacional 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 25		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_27		1		0.4492		0.0501										0.24965		Alfa Indexado 25		Gasto Operacional 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 25		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_27		1		0.539		0.0501										0.29455		Alfa Indexado 25		Gasto Operacional 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 25		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_27		2		0.0847		0.0617		0.0274								0.0579333333		Alfa Indexado 25		Gasto Operacional 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 25		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_27		2		0.0599		0.0617		0.0274								0.0496666667		Alfa Indexado 25		Gasto Operacional 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 25		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_27		2		0.0898		0.0617		0.0274								0.0596333333		Alfa Indexado 25		Gasto Operacional 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 25		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_27		2		0.1198		0.0617		0.0274								0.0696333333		Alfa Indexado 25		Gasto Operacional 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 25		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_27		2		0.1497		0.0617		0.0274								0.0796		Alfa Indexado 25		Gasto Operacional 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 25		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_27		2		0.1797		0.0617		0.0274								0.0896		Alfa Indexado 25		Gasto Operacional 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 25		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_27		2		0.2695		0.0617		0.0274								0.1195333333		Alfa Indexado 25		Gasto Operacional 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 25		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_27		2		0.3593		0.0617		0.0274								0.1494666667		Alfa Indexado 25		Gasto Operacional 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 25		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_27		2		0.4492		0.0617		0.0274								0.1794333333		Alfa Indexado 25		Gasto Operacional 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 25		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_27		2		0.539		0.0617		0.0274								0.2093666667		Alfa Indexado 25		Gasto Operacional 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 25		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_27		3		0.0847		0.1441		0.039		0.0274						0.0738		Alfa Indexado 25		Gasto Operacional 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 25		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_27		3		0.0599		0.1441		0.039		0.0274						0.0676		Alfa Indexado 25		Gasto Operacional 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 25		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_27		3		0.0898		0.1441		0.039		0.0274						0.075075		Alfa Indexado 25		Gasto Operacional 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 25		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_27		3		0.1198		0.1441		0.039		0.0274						0.082575		Alfa Indexado 25		Gasto Operacional 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 25		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_27		3		0.1497		0.1441		0.039		0.0274						0.09005		Alfa Indexado 25		Gasto Operacional 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 25		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_27		3		0.1797		0.1441		0.039		0.0274						0.09755		Alfa Indexado 25		Gasto Operacional 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 25		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_27		3		0.2695		0.1441		0.039		0.0274						0.12		Alfa Indexado 25		Gasto Operacional 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 25		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_27		3		0.3593		0.1441		0.039		0.0274						0.14245		Alfa Indexado 25		Gasto Operacional 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 25		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_27		3		0.4492		0.1441		0.039		0.0274						0.164925		Alfa Indexado 25		Gasto Operacional 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 25		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_27		3		0.539		0.1441		0.039		0.0274						0.187375		Alfa Indexado 25		Gasto Operacional 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 25		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_27		3		0.7187		0.206		0.101		0.0828						0.277125		Alfa Indexado 25		Gasto Operacional 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 25		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_27		3		0.8983		0.206		0.101		0.0828						0.322025		Alfa Indexado 25		Gasto Operacional 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 25		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_27		3		1.078		0.206		0.101		0.0828						0.36695		Alfa Indexado 25		Gasto Operacional 25€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 25		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15		1				PORTULOGOS_28		1		0.0847		0.0451										0.0649		Alfa Indexado 20		Gasto Operacional 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 20		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3		2				PORTULOGOS_28		1		0.0599		0.0451										0.0525		Alfa Indexado 20		Gasto Operacional 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 20		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45		3				PORTULOGOS_28		1		0.0898		0.0451										0.06745		Alfa Indexado 20		Gasto Operacional 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 20		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6		4				PORTULOGOS_28		1		0.1198		0.0451										0.08245		Alfa Indexado 20		Gasto Operacional 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 20		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_28		1		0.1497		0.0451										0.0974		Alfa Indexado 20		Gasto Operacional 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 20		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_28		1		0.1797		0.0451										0.1124		Alfa Indexado 20		Gasto Operacional 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 20		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_28		1		0.2695		0.0451										0.1573		Alfa Indexado 20		Gasto Operacional 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 20		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_28		1		0.3593		0.0451										0.2022		Alfa Indexado 20		Gasto Operacional 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 20		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_28		1		0.4492		0.0451										0.24715		Alfa Indexado 20		Gasto Operacional 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 20		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_28		1		0.539		0.0451										0.29205		Alfa Indexado 20		Gasto Operacional 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 20		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_28		2		0.0847		0.0567		0.0224								0.0546		Alfa Indexado 20		Gasto Operacional 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 20		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_28		2		0.0599		0.0567		0.0224								0.0463333333		Alfa Indexado 20		Gasto Operacional 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 20		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_28		2		0.0898		0.0567		0.0224								0.0563		Alfa Indexado 20		Gasto Operacional 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 20		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_28		2		0.1198		0.0567		0.0224								0.0663		Alfa Indexado 20		Gasto Operacional 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 20		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_28		2		0.1497		0.0567		0.0224								0.0762666667		Alfa Indexado 20		Gasto Operacional 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 20		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_28		2		0.1797		0.0567		0.0224								0.0862666667		Alfa Indexado 20		Gasto Operacional 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 20		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_28		2		0.2695		0.0567		0.0224								0.1162		Alfa Indexado 20		Gasto Operacional 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 20		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_28		2		0.3593		0.0567		0.0224								0.1461333333		Alfa Indexado 20		Gasto Operacional 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 20		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_28		2		0.4492		0.0567		0.0224								0.1761		Alfa Indexado 20		Gasto Operacional 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 20		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_28		2		0.539		0.0567		0.0224								0.2060333333		Alfa Indexado 20		Gasto Operacional 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 20		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_28		3		0.0847		0.1391		0.034		0.0224						0.07005		Alfa Indexado 20		Gasto Operacional 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 20		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_28		3		0.0599		0.1391		0.034		0.0224						0.06385		Alfa Indexado 20		Gasto Operacional 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 20		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_28		3		0.0898		0.1391		0.034		0.0224						0.071325		Alfa Indexado 20		Gasto Operacional 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 20		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_28		3		0.1198		0.1391		0.034		0.0224						0.078825		Alfa Indexado 20		Gasto Operacional 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 20		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_28		3		0.1497		0.1391		0.034		0.0224						0.0863		Alfa Indexado 20		Gasto Operacional 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 20		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_28		3		0.1797		0.1391		0.034		0.0224						0.0938		Alfa Indexado 20		Gasto Operacional 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 20		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_28		3		0.2695		0.1391		0.034		0.0224						0.11625		Alfa Indexado 20		Gasto Operacional 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 20		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_28		3		0.3593		0.1391		0.034		0.0224						0.1387		Alfa Indexado 20		Gasto Operacional 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 20		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_28		3		0.4492		0.1391		0.034		0.0224						0.161175		Alfa Indexado 20		Gasto Operacional 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 20		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_28		3		0.539		0.1391		0.034		0.0224						0.183625		Alfa Indexado 20		Gasto Operacional 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 20		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_28		3		0.7187		0.201		0.096		0.0778						0.273375		Alfa Indexado 20		Gasto Operacional 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 20		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_28		3		0.8983		0.201		0.096		0.0778						0.318275		Alfa Indexado 20		Gasto Operacional 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 20		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_28		3		1.078		0.201		0.096		0.0778						0.3632		Alfa Indexado 20		Gasto Operacional 20€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 20		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15		1				PORTULOGOS_29		1		0.0847		0.0261										0.0554		Alfa Indexado 1		Gasto Operacional 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 1		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3		2				PORTULOGOS_29		1		0.0599		0.0261										0.043		Alfa Indexado 1		Gasto Operacional 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 1		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45		3				PORTULOGOS_29		1		0.0898		0.0261										0.05795		Alfa Indexado 1		Gasto Operacional 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 1		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6		4				PORTULOGOS_29		1		0.1198		0.0261										0.07295		Alfa Indexado 1		Gasto Operacional 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 1		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_29		1		0.1497		0.0261										0.0879		Alfa Indexado 1		Gasto Operacional 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 1		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_29		1		0.1797		0.0261										0.1029		Alfa Indexado 1		Gasto Operacional 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 1		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_29		1		0.2695		0.0261										0.1478		Alfa Indexado 1		Gasto Operacional 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 1		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_29		1		0.3593		0.0261										0.1927		Alfa Indexado 1		Gasto Operacional 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 1		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_29		1		0.4492		0.0261										0.23765		Alfa Indexado 1		Gasto Operacional 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 1		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_29		1		0.539		0.0261										0.28255		Alfa Indexado 1		Gasto Operacional 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 1		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_29		2		0.0847		0.0377		0.0034								0.0419333333		Alfa Indexado 1		Gasto Operacional 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 1		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_29		2		0.0599		0.0377		0.0034								0.0336666667		Alfa Indexado 1		Gasto Operacional 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 1		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_29		2		0.0898		0.0377		0.0034								0.0436333333		Alfa Indexado 1		Gasto Operacional 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 1		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_29		2		0.1198		0.0377		0.0034								0.0536333333		Alfa Indexado 1		Gasto Operacional 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 1		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_29		2		0.1497		0.0377		0.0034								0.0636		Alfa Indexado 1		Gasto Operacional 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 1		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_29		2		0.1797		0.0377		0.0034								0.0736		Alfa Indexado 1		Gasto Operacional 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 1		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_29		2		0.2695		0.0377		0.0034								0.1035333333		Alfa Indexado 1		Gasto Operacional 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 1		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_29		2		0.3593		0.0377		0.0034								0.1334666667		Alfa Indexado 1		Gasto Operacional 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 1		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_29		2		0.4492		0.0377		0.0034								0.1634333333		Alfa Indexado 1		Gasto Operacional 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 1		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_29		2		0.539		0.0377		0.0034								0.1933666667		Alfa Indexado 1		Gasto Operacional 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 1		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_29		3		0.0847		0.1201		0.015		0.0034						0.0558		Alfa Indexado 1		Gasto Operacional 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 1		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_29		3		0.0599		0.1201		0.015		0.0034						0.0496		Alfa Indexado 1		Gasto Operacional 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 1		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_29		3		0.0898		0.1201		0.015		0.0034						0.057075		Alfa Indexado 1		Gasto Operacional 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 1		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_29		3		0.1198		0.1201		0.015		0.0034						0.064575		Alfa Indexado 1		Gasto Operacional 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 1		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_29		3		0.1497		0.1201		0.015		0.0034						0.07205		Alfa Indexado 1		Gasto Operacional 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 1		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_29		3		0.1797		0.1201		0.015		0.0034						0.07955		Alfa Indexado 1		Gasto Operacional 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 1		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_29		3		0.2695		0.1201		0.015		0.0034						0.102		Alfa Indexado 1		Gasto Operacional 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 1		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_29		3		0.3593		0.1201		0.015		0.0034						0.12445		Alfa Indexado 1		Gasto Operacional 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 1		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_29		3		0.4492		0.1201		0.015		0.0034						0.146925		Alfa Indexado 1		Gasto Operacional 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 1		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_29		3		0.539		0.1201		0.015		0.0034						0.169375		Alfa Indexado 1		Gasto Operacional 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 1		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_29		3		0.7187		0.182		0.077		0.0588						0.259125		Alfa Indexado 1		Gasto Operacional 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 1		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_29		3		0.8983		0.182		0.077		0.0588						0.304025		Alfa Indexado 1		Gasto Operacional 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 1		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_29		3		1.078		0.182		0.077		0.0588						0.34895		Alfa Indexado 1		Gasto Operacional 1€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 1		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15		1				PORTULOGOS_30		1		0.0847		0.0401										0.0624		Alfa Indexado 15		Gasto Operacional 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 15		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3		2				PORTULOGOS_30		1		0.0599		0.0401										0.05		Alfa Indexado 15		Gasto Operacional 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 15		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45		3				PORTULOGOS_30		1		0.0898		0.0401										0.06495		Alfa Indexado 15		Gasto Operacional 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 15		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6		4				PORTULOGOS_30		1		0.1198		0.0401										0.07995		Alfa Indexado 15		Gasto Operacional 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 15		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_30		1		0.1497		0.0401										0.0949		Alfa Indexado 15		Gasto Operacional 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 15		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_30		1		0.1797		0.0401										0.1099		Alfa Indexado 15		Gasto Operacional 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 15		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_30		1		0.2695		0.0401										0.1548		Alfa Indexado 15		Gasto Operacional 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 15		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_30		1		0.3593		0.0401										0.1997		Alfa Indexado 15		Gasto Operacional 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 15		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_30		1		0.4492		0.0401										0.24465		Alfa Indexado 15		Gasto Operacional 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 15		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_30		1		0.539		0.0401										0.28955		Alfa Indexado 15		Gasto Operacional 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 15		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_30		2		0.0847		0.0517		0.0174								0.0512666667		Alfa Indexado 15		Gasto Operacional 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 15		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_30		2		0.0599		0.0517		0.0174								0.043		Alfa Indexado 15		Gasto Operacional 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 15		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_30		2		0.0898		0.0517		0.0174								0.0529666667		Alfa Indexado 15		Gasto Operacional 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 15		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_30		2		0.1198		0.0517		0.0174								0.0629666667		Alfa Indexado 15		Gasto Operacional 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 15		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_30		2		0.1497		0.0517		0.0174								0.0729333333		Alfa Indexado 15		Gasto Operacional 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 15		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_30		2		0.1797		0.0517		0.0174								0.0829333333		Alfa Indexado 15		Gasto Operacional 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 15		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_30		2		0.2695		0.0517		0.0174								0.1128666667		Alfa Indexado 15		Gasto Operacional 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 15		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_30		2		0.3593		0.0517		0.0174								0.1428		Alfa Indexado 15		Gasto Operacional 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 15		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_30		2		0.4492		0.0517		0.0174								0.1727666667		Alfa Indexado 15		Gasto Operacional 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 15		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_30		2		0.539		0.0517		0.0174								0.2027		Alfa Indexado 15		Gasto Operacional 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 15		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_30		3		0.0847		0.1341		0.029		0.0174						0.0663		Alfa Indexado 15		Gasto Operacional 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 15		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_30		3		0.0599		0.1341		0.029		0.0174						0.0601		Alfa Indexado 15		Gasto Operacional 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 15		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_30		3		0.0898		0.1341		0.029		0.0174						0.067575		Alfa Indexado 15		Gasto Operacional 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 15		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_30		3		0.1198		0.1341		0.029		0.0174						0.075075		Alfa Indexado 15		Gasto Operacional 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 15		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_30		3		0.1497		0.1341		0.029		0.0174						0.08255		Alfa Indexado 15		Gasto Operacional 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 15		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_30		3		0.1797		0.1341		0.029		0.0174						0.09005		Alfa Indexado 15		Gasto Operacional 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 15		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_30		3		0.2695		0.1341		0.029		0.0174						0.1125		Alfa Indexado 15		Gasto Operacional 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 15		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_30		3		0.3593		0.1341		0.029		0.0174						0.13495		Alfa Indexado 15		Gasto Operacional 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 15		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_30		3		0.4492		0.1341		0.029		0.0174						0.157425		Alfa Indexado 15		Gasto Operacional 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 15		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_30		3		0.539		0.1341		0.029		0.0174						0.179875		Alfa Indexado 15		Gasto Operacional 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 15		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_30		3		0.7187		0.196		0.091		0.0728						0.269625		Alfa Indexado 15		Gasto Operacional 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 15		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_30		3		0.8983		0.196		0.091		0.0728						0.314525		Alfa Indexado 15		Gasto Operacional 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 15		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_30		3		1.078		0.196		0.091		0.0728						0.35945		Alfa Indexado 15		Gasto Operacional 15€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 15		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15		1				PORTULOGOS_31		1		0.0847		0.0351										0.0599		Alfa Indexado 10		Gasto Operacional 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 10		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3		2				PORTULOGOS_31		1		0.0599		0.0351										0.0475		Alfa Indexado 10		Gasto Operacional 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 10		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45		3				PORTULOGOS_31		1		0.0898		0.0351										0.06245		Alfa Indexado 10		Gasto Operacional 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 10		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6		4				PORTULOGOS_31		1		0.1198		0.0351										0.07745		Alfa Indexado 10		Gasto Operacional 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 10		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_31		1		0.1497		0.0351										0.0924		Alfa Indexado 10		Gasto Operacional 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 10		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_31		1		0.1797		0.0351										0.1074		Alfa Indexado 10		Gasto Operacional 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 10		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_31		1		0.2695		0.0351										0.1523		Alfa Indexado 10		Gasto Operacional 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 10		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_31		1		0.3593		0.0351										0.1972		Alfa Indexado 10		Gasto Operacional 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 10		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_31		1		0.4492		0.0351										0.24215		Alfa Indexado 10		Gasto Operacional 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 10		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_31		1		0.539		0.0351										0.28705		Alfa Indexado 10		Gasto Operacional 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 10		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_31		2		0.0847		0.0467		0.0124								0.0479333333		Alfa Indexado 10		Gasto Operacional 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 10		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_31		2		0.0599		0.0467		0.0124								0.0396666667		Alfa Indexado 10		Gasto Operacional 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 10		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_31		2		0.0898		0.0467		0.0124								0.0496333333		Alfa Indexado 10		Gasto Operacional 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 10		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_31		2		0.1198		0.0467		0.0124								0.0596333333		Alfa Indexado 10		Gasto Operacional 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 10		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_31		2		0.1497		0.0467		0.0124								0.0696		Alfa Indexado 10		Gasto Operacional 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 10		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_31		2		0.1797		0.0467		0.0124								0.0796		Alfa Indexado 10		Gasto Operacional 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 10		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_31		2		0.2695		0.0467		0.0124								0.1095333333		Alfa Indexado 10		Gasto Operacional 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 10		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_31		2		0.3593		0.0467		0.0124								0.1394666667		Alfa Indexado 10		Gasto Operacional 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 10		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_31		2		0.4492		0.0467		0.0124								0.1694333333		Alfa Indexado 10		Gasto Operacional 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 10		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_31		2		0.539		0.0467		0.0124								0.1993666667		Alfa Indexado 10		Gasto Operacional 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 10		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_31		3		0.0847		0.1291		0.024		0.0124						0.06255		Alfa Indexado 10		Gasto Operacional 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 10		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_31		3		0.0599		0.1291		0.024		0.0124						0.05635		Alfa Indexado 10		Gasto Operacional 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 10		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_31		3		0.0898		0.1291		0.024		0.0124						0.063825		Alfa Indexado 10		Gasto Operacional 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 10		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_31		3		0.1198		0.1291		0.024		0.0124						0.071325		Alfa Indexado 10		Gasto Operacional 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 10		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_31		3		0.1497		0.1291		0.024		0.0124						0.0788		Alfa Indexado 10		Gasto Operacional 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 10		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_31		3		0.1797		0.1291		0.024		0.0124						0.0863		Alfa Indexado 10		Gasto Operacional 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 10		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_31		3		0.2695		0.1291		0.024		0.0124						0.10875		Alfa Indexado 10		Gasto Operacional 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 10		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_31		3		0.3593		0.1291		0.024		0.0124						0.1312		Alfa Indexado 10		Gasto Operacional 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 10		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_31		3		0.4492		0.1291		0.024		0.0124						0.153675		Alfa Indexado 10		Gasto Operacional 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 10		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_31		3		0.539		0.1291		0.024		0.0124						0.176125		Alfa Indexado 10		Gasto Operacional 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 10		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_31		3		0.7187		0.191		0.086		0.0678						0.265875		Alfa Indexado 10		Gasto Operacional 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 10		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_31		3		0.8983		0.191		0.086		0.0678						0.310775		Alfa Indexado 10		Gasto Operacional 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 10		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_31		3		1.078		0.191		0.086		0.0678						0.3557		Alfa Indexado 10		Gasto Operacional 10€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 10		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15		1				PORTULOGOS_32		1		0.0847		0.0256										0.05515		Alfa Indexado 0,5		Gasto Operacional 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 0,5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3		2				PORTULOGOS_32		1		0.0599		0.0256										0.04275		Alfa Indexado 0,5		Gasto Operacional 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 0,5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45		3				PORTULOGOS_32		1		0.0898		0.0256										0.0577		Alfa Indexado 0,5		Gasto Operacional 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 0,5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6		4				PORTULOGOS_32		1		0.1198		0.0256										0.0727		Alfa Indexado 0,5		Gasto Operacional 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 0,5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_32		1		0.1497		0.0256										0.08765		Alfa Indexado 0,5		Gasto Operacional 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 0,5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_32		1		0.1797		0.0256										0.10265		Alfa Indexado 0,5		Gasto Operacional 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 0,5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_32		1		0.2695		0.0256										0.14755		Alfa Indexado 0,5		Gasto Operacional 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 0,5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_32		1		0.3593		0.0256										0.19245		Alfa Indexado 0,5		Gasto Operacional 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 0,5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_32		1		0.4492		0.0256										0.2374		Alfa Indexado 0,5		Gasto Operacional 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 0,5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_32		1		0.539		0.0256										0.2823		Alfa Indexado 0,5		Gasto Operacional 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 0,5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_32		2		0.0847		0.0372		0.0029								0.0416		Alfa Indexado 0,5		Gasto Operacional 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 0,5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_32		2		0.0599		0.0372		0.0029								0.0333333333		Alfa Indexado 0,5		Gasto Operacional 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 0,5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_32		2		0.0898		0.0372		0.0029								0.0433		Alfa Indexado 0,5		Gasto Operacional 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 0,5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_32		2		0.1198		0.0372		0.0029								0.0533		Alfa Indexado 0,5		Gasto Operacional 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 0,5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_32		2		0.1497		0.0372		0.0029								0.0632666667		Alfa Indexado 0,5		Gasto Operacional 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 0,5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_32		2		0.1797		0.0372		0.0029								0.0732666667		Alfa Indexado 0,5		Gasto Operacional 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 0,5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_32		2		0.2695		0.0372		0.0029								0.1032		Alfa Indexado 0,5		Gasto Operacional 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 0,5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_32		2		0.3593		0.0372		0.0029								0.1331333333		Alfa Indexado 0,5		Gasto Operacional 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 0,5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_32		2		0.4492		0.0372		0.0029								0.1631		Alfa Indexado 0,5		Gasto Operacional 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 0,5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_32		2		0.539		0.0372		0.0029								0.1930333333		Alfa Indexado 0,5		Gasto Operacional 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 0,5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_32		3		0.0847		0.1196		0.0145		0.0029						0.055425		Alfa Indexado 0,5		Gasto Operacional 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 0,5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_32		3		0.0599		0.1196		0.0145		0.0029						0.049225		Alfa Indexado 0,5		Gasto Operacional 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 0,5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_32		3		0.0898		0.1196		0.0145		0.0029						0.0567		Alfa Indexado 0,5		Gasto Operacional 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 0,5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_32		3		0.1198		0.1196		0.0145		0.0029						0.0642		Alfa Indexado 0,5		Gasto Operacional 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 0,5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_32		3		0.1497		0.1196		0.0145		0.0029						0.071675		Alfa Indexado 0,5		Gasto Operacional 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 0,5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_32		3		0.1797		0.1196		0.0145		0.0029						0.079175		Alfa Indexado 0,5		Gasto Operacional 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 0,5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_32		3		0.2695		0.1196		0.0145		0.0029						0.101625		Alfa Indexado 0,5		Gasto Operacional 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 0,5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_32		3		0.3593		0.1196		0.0145		0.0029						0.124075		Alfa Indexado 0,5		Gasto Operacional 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 0,5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_32		3		0.4492		0.1196		0.0145		0.0029						0.14655		Alfa Indexado 0,5		Gasto Operacional 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 0,5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_32		3		0.539		0.1196		0.0145		0.0029						0.169		Alfa Indexado 0,5		Gasto Operacional 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 0,5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_32		3		0.7187		0.1815		0.0765		0.0583						0.25875		Alfa Indexado 0,5		Gasto Operacional 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 0,5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_32		3		0.8983		0.1815		0.0765		0.0583						0.30365		Alfa Indexado 0,5		Gasto Operacional 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 0,5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_32		3		1.078		0.1815		0.0765		0.0583						0.348575		Alfa Indexado 0,5		Gasto Operacional 0,5€/mWh		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 0,5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		Gás		PORTULOGOS		1.15		1				PORTULOGOS_33		1										0.1792		0.2252				Ipslon		Ipslon Fixo		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Fixo		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Gás		PORTULOGOS		2.3		2				PORTULOGOS_33		1										0.2046		0.2116				Ipslon		Ipslon Fixo		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Fixo		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Gás		PORTULOGOS		3.45		3				PORTULOGOS_33		1										0.2291		0.2096				Ipslon		Ipslon Fixo		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Fixo		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Gás		PORTULOGOS		4.6		4				PORTULOGOS_33		1										0.2577		0.2087				Ipslon		Ipslon Fixo		Ndom		0		0		0		0		0		GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Fixo		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15		1				PORTULOGOS_34		1		0.2219		0.2506										0.23625		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3		2				PORTULOGOS_34		1		0.2521		0.2506										0.25135		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45		3				PORTULOGOS_34		1		0.2822		0.2506										0.2664		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6		4				PORTULOGOS_34		1		0.3123		0.2506										0.28145		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_34		1		0.3425		0.2506										0.29655		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_34		1		0.3726		0.2506										0.3116		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_34		1		0.463		0.2506										0.3568		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_34		1		0.5534		0.2506										0.402		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_34		1		0.6438		0.2506										0.4472		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_34		1		0.7342		0.2506										0.4924		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_34		1		0.915		0.2506										0.5828		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_34		1		1.0958		0.2506										0.6732		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_34		1		1.2766		0.2506										0.7636		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_34		2		0.2219		0.2655		0.2224								0.2366		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_34		2		0.2521		0.2655		0.2224								0.2466666667		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_34		2		0.2822		0.2655		0.2224								0.2567		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_34		2		0.3123		0.2655		0.2224								0.2667333333		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_34		2		0.3425		0.2655		0.2224								0.2768		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_34		2		0.3726		0.2655		0.2224								0.2868333333		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_34		2		0.463		0.2655		0.2224								0.3169666667		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_34		2		0.5534		0.2655		0.2224								0.3471		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_34		2		0.6438		0.2655		0.2224								0.3772333333		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_34		2		0.7342		0.2655		0.2224								0.4073666667		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_34		2		0.915		0.2655		0.2224								0.4676333333		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_34		2		1.0958		0.2655		0.2224								0.5279		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_34		2		1.2766		0.2655		0.2224								0.5881666667		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		1.15						PORTULOGOS_34		3		0.2219		0.3468		0.244		0.2224						0.258775		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		2.3						PORTULOGOS_34		3		0.2521		0.3468		0.244		0.2224						0.266325		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		3.45						PORTULOGOS_34		3		0.2822		0.3468		0.244		0.2224						0.27385		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		4.6						PORTULOGOS_34		3		0.3123		0.3468		0.244		0.2224						0.281375		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		5.75						PORTULOGOS_34		3		0.3425		0.3468		0.244		0.2224						0.288925		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		6.9						PORTULOGOS_34		3		0.3726		0.3468		0.244		0.2224						0.29645		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		10.35						PORTULOGOS_34		3		0.463		0.3468		0.244		0.2224						0.31905		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		13.8						PORTULOGOS_34		3		0.5534		0.3468		0.244		0.2224						0.34165		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		17.25						PORTULOGOS_34		3		0.6438		0.3468		0.244		0.2224						0.36425		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		20.7						PORTULOGOS_34		3		0.7342		0.3468		0.244		0.2224						0.38685		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		27.6						PORTULOGOS_34		3		0.915		0.3468		0.244		0.2224						0.43205		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		34.5						PORTULOGOS_34		3		1.0958		0.3468		0.244		0.2224						0.47725		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade		PORTULOGOS		41.4						PORTULOGOS_34		3		1.2766		0.3468		0.244		0.2224						0.52245		Delta		Delta Fixo		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo		0		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt		0		210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		1.15		1				REPSOL_01		1		0.1799		0.1251						0.1658		0.1579		0.1525		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		2.3		2				REPSOL_01		1		0.2099		0.1251						0.1916		0.1544		0.1675		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45		3				REPSOL_01		1		0.2398		0.1251						0.2156		0.1483		0.18245		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6		4				REPSOL_01		1		0.2698		0.1251						0.2394		0.1474		0.19745		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_01		1		0.2997		0.1251										0.2124		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_01		1		0.3297		0.1251										0.2274		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_01		1		0.4195		0.1211										0.2703		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_01		1		0.5093		0.1211										0.3152		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_01		1		0.5992		0.1211										0.36015		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_01		1		0.689		0.1211										0.40505		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45						REPSOL_01		2		0.2398		0.1447		0.086								0.1568333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6						REPSOL_01		2		0.2698		0.1447		0.086								0.1668333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_01		2		0.2997		0.1447		0.086								0.1768		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_01		2		0.3297		0.1447		0.086								0.1868		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_01		2		0.4195		0.1407		0.082								0.2140666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_01		2		0.5093		0.1407		0.082								0.244		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_01		2		0.5992		0.1407		0.082								0.2739666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_01		2		0.689		0.1407		0.082								0.3039		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		1.15		1				REPSOL_02		1		0.1799		0.1251						0.1658		0.1579		0.1525		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		2.3		2				REPSOL_02		1		0.2099		0.1251						0.1916		0.1544		0.1675		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45		3				REPSOL_02		1		0.2398		0.1251						0.2156		0.1483		0.18245		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6		4				REPSOL_02		1		0.2698		0.1251						0.2394		0.1474		0.19745		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_02		1		0.2997		0.1251										0.2124		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_02		1		0.3297		0.1251										0.2274		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_02		1		0.4195		0.1211										0.2703		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_02		1		0.5093		0.1211										0.3152		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_02		1		0.5992		0.1211										0.36015		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_02		1		0.689		0.1211										0.40505		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45						REPSOL_02		2		0.2398		0.1447		0.086								0.1568333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6						REPSOL_02		2		0.2698		0.1447		0.086								0.1668333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_02		2		0.2997		0.1447		0.086								0.1768		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_02		2		0.3297		0.1447		0.086								0.1868		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_02		2		0.4195		0.1407		0.082								0.2140666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_02		2		0.5093		0.1407		0.082								0.244		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_02		2		0.5992		0.1407		0.082								0.2739666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_02		2		0.689		0.1407		0.082								0.3039		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		1.15		1				REPSOL_03		1		0.1799		0.1251						0.1658		0.1579		0.1525		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		2.3		2				REPSOL_03		1		0.2099		0.1251						0.1916		0.1544		0.1675		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45		3				REPSOL_03		1		0.2398		0.1251						0.2156		0.1483		0.18245		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6		4				REPSOL_03		1		0.2698		0.1251						0.2394		0.1474		0.19745		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_03		1		0.2997		0.1251										0.2124		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_03		1		0.3297		0.1251										0.2274		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_03		1		0.4195		0.1211										0.2703		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_03		1		0.5093		0.1211										0.3152		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_03		1		0.5992		0.1211										0.36015		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_03		1		0.689		0.1211										0.40505		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45						REPSOL_03		2		0.2398		0.1447		0.086								0.1568333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6						REPSOL_03		2		0.2698		0.1447		0.086								0.1668333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_03		2		0.2997		0.1447		0.086								0.1768		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_03		2		0.3297		0.1447		0.086								0.1868		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_03		2		0.4195		0.1407		0.082								0.2140666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_03		2		0.5093		0.1407		0.082								0.244		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_03		2		0.5992		0.1407		0.082								0.2739666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_03		2		0.689		0.1407		0.082								0.3039		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		1.15		1				REPSOL_04		1		0.1799		0.1251						0.1658		0.1579		0.1525		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		2.3		2				REPSOL_04		1		0.2099		0.1251						0.1916		0.1544		0.1675		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45		3				REPSOL_04		1		0.2398		0.1251						0.2156		0.1483		0.18245		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6		4				REPSOL_04		1		0.2698		0.1251						0.2394		0.1474		0.19745		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_04		1		0.2997		0.1251										0.2124		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_04		1		0.3297		0.1251										0.2274		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_04		1		0.4195		0.1211										0.2703		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_04		1		0.5093		0.1211										0.3152		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_04		1		0.5992		0.1211										0.36015		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_04		1		0.689		0.1211										0.40505		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45						REPSOL_04		2		0.2398		0.1447		0.086								0.1568333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6						REPSOL_04		2		0.2698		0.1447		0.086								0.1668333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_04		2		0.2997		0.1447		0.086								0.1768		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_04		2		0.3297		0.1447		0.086								0.1868		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_04		2		0.4195		0.1407		0.082								0.2140666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_04		2		0.5093		0.1407		0.082								0.244		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_04		2		0.5992		0.1407		0.082								0.2739666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_04		2		0.689		0.1407		0.082								0.3039		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		1.15		1				REPSOL_05		1		0.1799		0.1251						0.1658		0.1579		0.1525		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		2.3		2				REPSOL_05		1		0.2099		0.1251						0.1916		0.1544		0.1675		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45		3				REPSOL_05		1		0.2398		0.1251						0.2156		0.1483		0.18245		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6		4				REPSOL_05		1		0.2698		0.1251						0.2394		0.1474		0.19745		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_05		1		0.2997		0.1251										0.2124		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_05		1		0.3297		0.1251										0.2274		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_05		1		0.4195		0.1211										0.2703		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_05		1		0.5093		0.1211										0.3152		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_05		1		0.5992		0.1211										0.36015		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_05		1		0.689		0.1211										0.40505		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45						REPSOL_05		2		0.2398		0.1447		0.086								0.1568333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6						REPSOL_05		2		0.2698		0.1447		0.086								0.1668333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_05		2		0.2997		0.1447		0.086								0.1768		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_05		2		0.3297		0.1447		0.086								0.1868		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_05		2		0.4195		0.1407		0.082								0.2140666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_05		2		0.5093		0.1407		0.082								0.244		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_05		2		0.5992		0.1407		0.082								0.2739666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_05		2		0.689		0.1407		0.082								0.3039		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		1.15		1				REPSOL_06		1		0.1799		0.126						0.1658		0.1596		0.15295		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		2.3		2				REPSOL_06		1		0.2099		0.126						0.1916		0.156		0.16795		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45		3				REPSOL_06		1		0.2398		0.126						0.2156		0.1499		0.1829		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6		4				REPSOL_06		1		0.2698		0.126						0.2394		0.149		0.1979		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_06		1		0.2997		0.126										0.21285		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_06		1		0.3297		0.126										0.22785		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_06		1		0.4195		0.122										0.27075		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_06		1		0.5093		0.122										0.31565		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_06		1		0.5992		0.122										0.3606		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_06		1		0.689		0.122										0.4055		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45						REPSOL_06		2		0.2398		0.1458		0.0865								0.1573666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6						REPSOL_06		2		0.2698		0.1458		0.0865								0.1673666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_06		2		0.2997		0.1458		0.0865								0.1773333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_06		2		0.3297		0.1458		0.0865								0.1873333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_06		2		0.4195		0.1418		0.0825								0.2146		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_06		2		0.5093		0.1418		0.0825								0.2445333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_06		2		0.5992		0.1418		0.0825								0.2745		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_06		2		0.689		0.1418		0.0825								0.3044333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		1.15		1				REPSOL_07		1		0.1799		0.126						0.1658		0.1596		0.15295		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		2.3		2				REPSOL_07		1		0.2099		0.126						0.1916		0.156		0.16795		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45		3				REPSOL_07		1		0.2398		0.126						0.2156		0.1499		0.1829		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6		4				REPSOL_07		1		0.2698		0.126						0.2394		0.149		0.1979		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_07		1		0.2997		0.126										0.21285		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_07		1		0.3297		0.126										0.22785		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_07		1		0.4195		0.122										0.27075		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_07		1		0.5093		0.122										0.31565		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_07		1		0.5992		0.122										0.3606		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_07		1		0.689		0.122										0.4055		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45						REPSOL_07		2		0.2398		0.1458		0.0865								0.1573666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6						REPSOL_07		2		0.2698		0.1458		0.0865								0.1673666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_07		2		0.2997		0.1458		0.0865								0.1773333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_07		2		0.3297		0.1458		0.0865								0.1873333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_07		2		0.4195		0.1418		0.0825								0.2146		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_07		2		0.5093		0.1418		0.0825								0.2445333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_07		2		0.5992		0.1418		0.0825								0.2745		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_07		2		0.689		0.1418		0.0825								0.3044333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		1.15		1				REPSOL_08		1		0.1799		0.126						0.1658		0.1596		0.15295		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		2.3		2				REPSOL_08		1		0.2099		0.126						0.1916		0.156		0.16795		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45		3				REPSOL_08		1		0.2398		0.126						0.2156		0.1499		0.1829		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6		4				REPSOL_08		1		0.2698		0.126						0.2394		0.149		0.1979		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_08		1		0.2997		0.126										0.21285		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_08		1		0.3297		0.126										0.22785		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_08		1		0.4195		0.122										0.27075		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_08		1		0.5093		0.122										0.31565		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_08		1		0.5992		0.122										0.3606		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_08		1		0.689		0.122										0.4055		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45						REPSOL_08		2		0.2398		0.1458		0.0865								0.1573666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6						REPSOL_08		2		0.2698		0.1458		0.0865								0.1673666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_08		2		0.2997		0.1458		0.0865								0.1773333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_08		2		0.3297		0.1458		0.0865								0.1873333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_08		2		0.4195		0.1418		0.0825								0.2146		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_08		2		0.5093		0.1418		0.0825								0.2445333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_08		2		0.5992		0.1418		0.0825								0.2745		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_08		2		0.689		0.1418		0.0825								0.3044333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		1.15		1				REPSOL_09		1		0.1799		0.126						0.1658		0.1596		0.15295		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		2.3		2				REPSOL_09		1		0.2099		0.126						0.1916		0.156		0.16795		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45		3				REPSOL_09		1		0.2398		0.126						0.2156		0.1499		0.1829		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6		4				REPSOL_09		1		0.2698		0.126						0.2394		0.149		0.1979		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_09		1		0.2997		0.126										0.21285		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_09		1		0.3297		0.126										0.22785		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_09		1		0.4195		0.122										0.27075		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_09		1		0.5093		0.122										0.31565		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_09		1		0.5992		0.122										0.3606		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_09		1		0.689		0.122										0.4055		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45						REPSOL_09		2		0.2398		0.1458		0.0865								0.1573666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6						REPSOL_09		2		0.2698		0.1458		0.0865								0.1673666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_09		2		0.2997		0.1458		0.0865								0.1773333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_09		2		0.3297		0.1458		0.0865								0.1873333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_09		2		0.4195		0.1418		0.0825								0.2146		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_09		2		0.5093		0.1418		0.0825								0.2445333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_09		2		0.5992		0.1418		0.0825								0.2745		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_09		2		0.689		0.1418		0.0825								0.3044333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		1.15		1				REPSOL_10		1		0.1799		0.126						0.1658		0.1596		0.15295		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		2.3		2				REPSOL_10		1		0.2099		0.126						0.1916		0.156		0.16795		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45		3				REPSOL_10		1		0.2398		0.126						0.2156		0.1499		0.1829		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6		4				REPSOL_10		1		0.2698		0.126						0.2394		0.149		0.1979		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_10		1		0.2997		0.126										0.21285		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_10		1		0.3297		0.126										0.22785		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_10		1		0.4195		0.122										0.27075		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_10		1		0.5093		0.122										0.31565		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_10		1		0.5992		0.122										0.3606		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_10		1		0.689		0.122										0.4055		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45						REPSOL_10		2		0.2398		0.1458		0.0865								0.1573666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6						REPSOL_10		2		0.2698		0.1458		0.0865								0.1673666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_10		2		0.2997		0.1458		0.0865								0.1773333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_10		2		0.3297		0.1458		0.0865								0.1873333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_10		2		0.4195		0.1418		0.0825								0.2146		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_10		2		0.5093		0.1418		0.0825								0.2445333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_10		2		0.5992		0.1418		0.0825								0.2745		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_10		2		0.689		0.1418		0.0825								0.3044333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		1.15		1				REPSOL_11		1		0.1799		0.126						0.1658		0.1596		0.15295		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		2.3		2				REPSOL_11		1		0.2099		0.126						0.1916		0.156		0.16795		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45		3				REPSOL_11		1		0.2398		0.126						0.2156		0.1499		0.1829		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6		4				REPSOL_11		1		0.2698		0.126						0.2394		0.149		0.1979		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_11		1		0.2997		0.126										0.21285		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_11		1		0.3297		0.126										0.22785		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_11		1		0.4195		0.122										0.27075		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_11		1		0.5093		0.122										0.31565		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_11		1		0.5992		0.122										0.3606		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_11		1		0.689		0.122										0.4055		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45						REPSOL_11		2		0.2398		0.1458		0.0865								0.1573666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6						REPSOL_11		2		0.2698		0.1458		0.0865								0.1673666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_11		2		0.2997		0.1458		0.0865								0.1773333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_11		2		0.3297		0.1458		0.0865								0.1873333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_11		2		0.4195		0.1418		0.0825								0.2146		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_11		2		0.5093		0.1418		0.0825								0.2445333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_11		2		0.5992		0.1418		0.0825								0.2745		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_11		2		0.689		0.1418		0.0825								0.3044333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		1.15		1				REPSOL_12		1		0.1799		0.126						0.1658		0.1596		0.15295		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		2.3		2				REPSOL_12		1		0.2099		0.126						0.1916		0.156		0.16795		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45		3				REPSOL_12		1		0.2398		0.126						0.2156		0.1499		0.1829		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6		4				REPSOL_12		1		0.2698		0.126						0.2394		0.149		0.1979		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_12		1		0.2997		0.126										0.21285		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_12		1		0.3297		0.126										0.22785		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_12		1		0.4195		0.122										0.27075		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_12		1		0.5093		0.122										0.31565		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_12		1		0.5992		0.122										0.3606		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_12		1		0.689		0.122										0.4055		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45						REPSOL_12		2		0.2398		0.1458		0.0865								0.1573666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6						REPSOL_12		2		0.2698		0.1458		0.0865								0.1673666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_12		2		0.2997		0.1458		0.0865								0.1773333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_12		2		0.3297		0.1458		0.0865								0.1873333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_12		2		0.4195		0.1418		0.0825								0.2146		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_12		2		0.5093		0.1418		0.0825								0.2445333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_12		2		0.5992		0.1418		0.0825								0.2745		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_12		2		0.689		0.1418		0.0825								0.3044333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		1.15		1				REPSOL_13		1		0.1799		0.126						0.1658		0.1596		0.15295		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		2.3		2				REPSOL_13		1		0.2099		0.126						0.1916		0.156		0.16795		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45		3				REPSOL_13		1		0.2398		0.126						0.2156		0.1499		0.1829		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6		4				REPSOL_13		1		0.2698		0.126						0.2394		0.149		0.1979		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_13		1		0.2997		0.126										0.21285		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_13		1		0.3297		0.126										0.22785		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_13		1		0.4195		0.122										0.27075		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_13		1		0.5093		0.122										0.31565		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_13		1		0.5992		0.122										0.3606		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_13		1		0.689		0.122										0.4055		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45						REPSOL_13		2		0.2398		0.1458		0.0865								0.1573666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6						REPSOL_13		2		0.2698		0.1458		0.0865								0.1673666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_13		2		0.2997		0.1458		0.0865								0.1773333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_13		2		0.3297		0.1458		0.0865								0.1873333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_13		2		0.4195		0.1418		0.0825								0.2146		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_13		2		0.5093		0.1418		0.0825								0.2445333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_13		2		0.5992		0.1418		0.0825								0.2745		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_13		2		0.689		0.1418		0.0825								0.3044333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		1.15		1				REPSOL_14		1		0.1799		0.126						0.1658		0.1596		0.15295		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		2.3		2				REPSOL_14		1		0.2099		0.126						0.1916		0.156		0.16795		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45		3				REPSOL_14		1		0.2398		0.126						0.2156		0.1499		0.1829		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6		4				REPSOL_14		1		0.2698		0.126						0.2394		0.149		0.1979		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_14		1		0.2997		0.126										0.21285		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_14		1		0.3297		0.126										0.22785		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_14		1		0.4195		0.122										0.27075		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_14		1		0.5093		0.122										0.31565		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_14		1		0.5992		0.122										0.3606		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_14		1		0.689		0.122										0.4055		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45						REPSOL_14		2		0.2398		0.1458		0.0865								0.1573666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6						REPSOL_14		2		0.2698		0.1458		0.0865								0.1673666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_14		2		0.2997		0.1458		0.0865								0.1773333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_14		2		0.3297		0.1458		0.0865								0.1873333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_14		2		0.4195		0.1418		0.0825								0.2146		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_14		2		0.5093		0.1418		0.0825								0.2445333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_14		2		0.5992		0.1418		0.0825								0.2745		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_14		2		0.689		0.1418		0.0825								0.3044333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		1.15		1				REPSOL_15		1		0.1799		0.126						0.1658		0.1596		0.15295		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		2.3		2				REPSOL_15		1		0.2099		0.126						0.1916		0.156		0.16795		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45		3				REPSOL_15		1		0.2398		0.126						0.2156		0.1499		0.1829		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6		4				REPSOL_15		1		0.2698		0.126						0.2394		0.149		0.1979		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_15		1		0.2997		0.126										0.21285		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_15		1		0.3297		0.126										0.22785		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_15		1		0.4195		0.122										0.27075		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_15		1		0.5093		0.122										0.31565		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_15		1		0.5992		0.122										0.3606		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_15		1		0.689		0.122										0.4055		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45						REPSOL_15		2		0.2398		0.1458		0.0865								0.1573666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6						REPSOL_15		2		0.2698		0.1458		0.0865								0.1673666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_15		2		0.2997		0.1458		0.0865								0.1773333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_15		2		0.3297		0.1458		0.0865								0.1873333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_15		2		0.4195		0.1418		0.0825								0.2146		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_15		2		0.5093		0.1418		0.0825								0.2445333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_15		2		0.5992		0.1418		0.0825								0.2745		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_15		2		0.689		0.1418		0.0825								0.3044333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		1.15		1				REPSOL_16		1		0.1799		0.126						0.1658		0.1596		0.15295		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		2.3		2				REPSOL_16		1		0.2099		0.126						0.1916		0.156		0.16795		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45		3				REPSOL_16		1		0.2398		0.126						0.2156		0.1499		0.1829		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6		4				REPSOL_16		1		0.2698		0.126						0.2394		0.149		0.1979		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_16		1		0.2997		0.126										0.21285		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_16		1		0.3297		0.126										0.22785		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_16		1		0.4195		0.122										0.27075		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_16		1		0.5093		0.122										0.31565		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_16		1		0.5992		0.122										0.3606		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_16		1		0.689		0.122										0.4055		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45						REPSOL_16		2		0.2398		0.1458		0.0865								0.1573666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6						REPSOL_16		2		0.2698		0.1458		0.0865								0.1673666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_16		2		0.2997		0.1458		0.0865								0.1773333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_16		2		0.3297		0.1458		0.0865								0.1873333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_16		2		0.4195		0.1418		0.0825								0.2146		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_16		2		0.5093		0.1418		0.0825								0.2445333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_16		2		0.5992		0.1418		0.0825								0.2745		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_16		2		0.689		0.1418		0.0825								0.3044333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		1.15		1				REPSOL_17		1		0.1799		0.1269						0.1658		0.1613		0.1534		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		2.3		2				REPSOL_17		1		0.2099		0.1269						0.1916		0.1576		0.1684		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45		3				REPSOL_17		1		0.2398		0.1269						0.2156		0.1514		0.18335		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6		4				REPSOL_17		1		0.2698		0.1269						0.2394		0.1505		0.19835		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_17		1		0.2997		0.1269										0.2133		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_17		1		0.3297		0.1269										0.2283		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_17		1		0.4195		0.1228										0.27115		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_17		1		0.5093		0.1228										0.31605		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_17		1		0.5992		0.1228										0.361		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_17		1		0.689		0.1228										0.4059		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45						REPSOL_17		2		0.2398		0.1469		0.087								0.1579		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6						REPSOL_17		2		0.2698		0.1469		0.087								0.1679		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_17		2		0.2997		0.1469		0.087								0.1778666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_17		2		0.3297		0.1469		0.087								0.1878666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_17		2		0.4195		0.1428		0.0829								0.2150666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_17		2		0.5093		0.1428		0.0829								0.245		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_17		2		0.5992		0.1428		0.0829								0.2749666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_17		2		0.689		0.1428		0.0829								0.3049		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		1.15		1				REPSOL_18		1		0.1799		0.1269						0.1658		0.1613		0.1534		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		2.3		2				REPSOL_18		1		0.2099		0.1269						0.1916		0.1576		0.1684		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45		3				REPSOL_18		1		0.2398		0.1269						0.2156		0.1514		0.18335		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6		4				REPSOL_18		1		0.2698		0.1269						0.2394		0.1505		0.19835		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_18		1		0.2997		0.1269										0.2133		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_18		1		0.3297		0.1269										0.2283		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_18		1		0.4195		0.1228										0.27115		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_18		1		0.5093		0.1228										0.31605		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_18		1		0.5992		0.1228										0.361		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_18		1		0.689		0.1228										0.4059		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45						REPSOL_18		2		0.2398		0.1469		0.087								0.1579		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6						REPSOL_18		2		0.2698		0.1469		0.087								0.1679		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_18		2		0.2997		0.1469		0.087								0.1778666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_18		2		0.3297		0.1469		0.087								0.1878666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_18		2		0.4195		0.1428		0.0829								0.2150666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_18		2		0.5093		0.1428		0.0829								0.245		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_18		2		0.5992		0.1428		0.0829								0.2749666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_18		2		0.689		0.1428		0.0829								0.3049		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		1.15		1				REPSOL_19		1		0.1799		0.1269						0.1658		0.1613		0.1534		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		2.3		2				REPSOL_19		1		0.2099		0.1269						0.1916		0.1576		0.1684		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45		3				REPSOL_19		1		0.2398		0.1269						0.2156		0.1514		0.18335		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6		4				REPSOL_19		1		0.2698		0.1269						0.2394		0.1505		0.19835		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_19		1		0.2997		0.1269										0.2133		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_19		1		0.3297		0.1269										0.2283		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_19		1		0.4195		0.1228										0.27115		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_19		1		0.5093		0.1228										0.31605		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_19		1		0.5992		0.1228										0.361		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_19		1		0.689		0.1228										0.4059		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45						REPSOL_19		2		0.2398		0.1469		0.087								0.1579		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6						REPSOL_19		2		0.2698		0.1469		0.087								0.1679		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_19		2		0.2997		0.1469		0.087								0.1778666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_19		2		0.3297		0.1469		0.087								0.1878666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_19		2		0.4195		0.1428		0.0829								0.2150666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_19		2		0.5093		0.1428		0.0829								0.245		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_19		2		0.5992		0.1428		0.0829								0.2749666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_19		2		0.689		0.1428		0.0829								0.3049		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		1.15		1				REPSOL_20		1		0.1799		0.1269						0.1658		0.1613		0.1534		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		2.3		2				REPSOL_20		1		0.2099		0.1269						0.1916		0.1576		0.1684		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45		3				REPSOL_20		1		0.2398		0.1269						0.2156		0.1514		0.18335		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6		4				REPSOL_20		1		0.2698		0.1269						0.2394		0.1505		0.19835		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_20		1		0.2997		0.1269										0.2133		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_20		1		0.3297		0.1269										0.2283		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_20		1		0.4195		0.1228										0.27115		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_20		1		0.5093		0.1228										0.31605		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_20		1		0.5992		0.1228										0.361		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_20		1		0.689		0.1228										0.4059		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45						REPSOL_20		2		0.2398		0.1469		0.087								0.1579		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6						REPSOL_20		2		0.2698		0.1469		0.087								0.1679		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_20		2		0.2997		0.1469		0.087								0.1778666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_20		2		0.3297		0.1469		0.087								0.1878666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_20		2		0.4195		0.1428		0.0829								0.2150666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_20		2		0.5093		0.1428		0.0829								0.245		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_20		2		0.5992		0.1428		0.0829								0.2749666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_20		2		0.689		0.1428		0.0829								0.3049		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		1.15		1				REPSOL_21		1		0.1799		0.1269						0.1658		0.1613		0.1534		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		2.3		2				REPSOL_21		1		0.2099		0.1269						0.1916		0.1576		0.1684		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45		3				REPSOL_21		1		0.2398		0.1269						0.2156		0.1514		0.18335		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6		4				REPSOL_21		1		0.2698		0.1269						0.2394		0.1505		0.19835		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_21		1		0.2997		0.1269										0.2133		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_21		1		0.3297		0.1269										0.2283		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_21		1		0.4195		0.1228										0.27115		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_21		1		0.5093		0.1228										0.31605		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_21		1		0.5992		0.1228										0.361		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_21		1		0.689		0.1228										0.4059		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45						REPSOL_21		2		0.2398		0.1469		0.087								0.1579		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6						REPSOL_21		2		0.2698		0.1469		0.087								0.1679		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_21		2		0.2997		0.1469		0.087								0.1778666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_21		2		0.3297		0.1469		0.087								0.1878666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_21		2		0.4195		0.1428		0.0829								0.2150666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_21		2		0.5093		0.1428		0.0829								0.245		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_21		2		0.5992		0.1428		0.0829								0.2749666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_21		2		0.689		0.1428		0.0829								0.3049		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		1.15		1				REPSOL_22		1		0.1799		0.1269						0.1658		0.1613		0.1534		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		2.3		2				REPSOL_22		1		0.2099		0.1269						0.1916		0.1576		0.1684		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45		3				REPSOL_22		1		0.2398		0.1269						0.2156		0.1514		0.18335		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6		4				REPSOL_22		1		0.2698		0.1269						0.2394		0.1505		0.19835		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_22		1		0.2997		0.1269										0.2133		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_22		1		0.3297		0.1269										0.2283		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_22		1		0.4195		0.1228										0.27115		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_22		1		0.5093		0.1228										0.31605		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_22		1		0.5992		0.1228										0.361		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_22		1		0.689		0.1228										0.4059		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45						REPSOL_22		2		0.2398		0.1469		0.087								0.1579		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6						REPSOL_22		2		0.2698		0.1469		0.087								0.1679		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_22		2		0.2997		0.1469		0.087								0.1778666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_22		2		0.3297		0.1469		0.087								0.1878666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_22		2		0.4195		0.1428		0.0829								0.2150666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_22		2		0.5093		0.1428		0.0829								0.245		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_22		2		0.5992		0.1428		0.0829								0.2749666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_22		2		0.689		0.1428		0.0829								0.3049		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		1.15		1				REPSOL_23		1		0.1799		0.1269						0.1658		0.1613		0.1534		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		2.3		2				REPSOL_23		1		0.2099		0.1269						0.1916		0.1576		0.1684		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45		3				REPSOL_23		1		0.2398		0.1269						0.2156		0.1514		0.18335		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6		4				REPSOL_23		1		0.2698		0.1269						0.2394		0.1505		0.19835		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_23		1		0.2997		0.1269										0.2133		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_23		1		0.3297		0.1269										0.2283		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_23		1		0.4195		0.1228										0.27115		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_23		1		0.5093		0.1228										0.31605		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_23		1		0.5992		0.1228										0.361		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_23		1		0.689		0.1228										0.4059		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45						REPSOL_23		2		0.2398		0.1469		0.087								0.1579		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6						REPSOL_23		2		0.2698		0.1469		0.087								0.1679		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_23		2		0.2997		0.1469		0.087								0.1778666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_23		2		0.3297		0.1469		0.087								0.1878666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_23		2		0.4195		0.1428		0.0829								0.2150666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_23		2		0.5093		0.1428		0.0829								0.245		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_23		2		0.5992		0.1428		0.0829								0.2749666667		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_23		2		0.689		0.1428		0.0829								0.3049		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		1.15		1				REPSOL_24		1		0.1799		0.1278						0.1658		0.1629		0.15385		VIVA MAIS		VIVA MAIS (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 2% desconto em termo de energia.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		2.3		2				REPSOL_24		1		0.2099		0.1278						0.1916		0.1592		0.16885		VIVA MAIS		VIVA MAIS (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 2% desconto em termo de energia.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45		3				REPSOL_24		1		0.2398		0.1278						0.2156		0.153		0.1838		VIVA MAIS		VIVA MAIS (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 2% desconto em termo de energia.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6		4				REPSOL_24		1		0.2698		0.1278						0.2394		0.1521		0.1988		VIVA MAIS		VIVA MAIS (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 2% desconto em termo de energia.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_24		1		0.2997		0.1278										0.21375		VIVA MAIS		VIVA MAIS (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 2% desconto em termo de energia.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_24		1		0.3297		0.1278										0.22875		VIVA MAIS		VIVA MAIS (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 2% desconto em termo de energia.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_24		1		0.4195		0.1237										0.2716		VIVA MAIS		VIVA MAIS (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 2% desconto em termo de energia.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_24		1		0.5093		0.1237										0.3165		VIVA MAIS		VIVA MAIS (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 2% desconto em termo de energia.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_24		1		0.5992		0.1237										0.36145		VIVA MAIS		VIVA MAIS (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 2% desconto em termo de energia.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_24		1		0.689		0.1237										0.40635		VIVA MAIS		VIVA MAIS (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 2% desconto em termo de energia.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		3.45						REPSOL_24		2		0.2398		0.148		0.0875								0.1584333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 2% desconto em termo de energia.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		4.6						REPSOL_24		2		0.2698		0.148		0.0875								0.1684333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 2% desconto em termo de energia.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		5.75						REPSOL_24		2		0.2997		0.148		0.0875								0.1784		VIVA MAIS		VIVA MAIS (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 2% desconto em termo de energia.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		6.9						REPSOL_24		2		0.3297		0.148		0.0875								0.1884		VIVA MAIS		VIVA MAIS (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 2% desconto em termo de energia.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		10.35						REPSOL_24		2		0.4195		0.1439		0.0834								0.2156		VIVA MAIS		VIVA MAIS (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 2% desconto em termo de energia.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		13.8						REPSOL_24		2		0.5093		0.1439		0.0834								0.2455333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 2% desconto em termo de energia.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		17.25						REPSOL_24		2		0.5992		0.1439		0.0834								0.2755		VIVA MAIS		VIVA MAIS (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 2% desconto em termo de energia.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL		20.7						REPSOL_24		2		0.689		0.1439		0.0834								0.3054333333		VIVA MAIS		VIVA MAIS (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 2% desconto em termo de energia.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		1.15		1				REPSOL_25		1		0.1299		0.042										0.08595		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (sem Serviços Apoio)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e sem Serviços Apoio		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		2.3		2				REPSOL_25		1		0.1599		0.042										0.10095		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (sem Serviços Apoio)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e sem Serviços Apoio		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45		3				REPSOL_25		1		0.1898		0.042										0.1159		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (sem Serviços Apoio)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e sem Serviços Apoio		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6		4				REPSOL_25		1		0.2198		0.042										0.1309		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (sem Serviços Apoio)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e sem Serviços Apoio		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_25		1		0.2497		0.042										0.14585		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (sem Serviços Apoio)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e sem Serviços Apoio		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_25		1		0.2797		0.042										0.16085		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (sem Serviços Apoio)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e sem Serviços Apoio		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_25		1		0.3695		0.042										0.20575		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (sem Serviços Apoio)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e sem Serviços Apoio		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_25		1		0.4593		0.042										0.25065		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (sem Serviços Apoio)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e sem Serviços Apoio		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_25		1		0.5492		0.0408										0.295		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (sem Serviços Apoio)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e sem Serviços Apoio		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_25		1		0.639		0.0408										0.3399		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (sem Serviços Apoio)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e sem Serviços Apoio		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45						REPSOL_25		2		0.1898		0.0536		0.0193								0.0875666667		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (sem Serviços Apoio)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e sem Serviços Apoio		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6						REPSOL_25		2		0.2198		0.0536		0.0193								0.0975666667		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (sem Serviços Apoio)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e sem Serviços Apoio		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_25		2		0.2497		0.0536		0.0193								0.1075333333		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (sem Serviços Apoio)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e sem Serviços Apoio		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_25		2		0.2797		0.0536		0.0193								0.1175333333		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (sem Serviços Apoio)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e sem Serviços Apoio		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_25		2		0.3695		0.0536		0.0193								0.1474666667		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (sem Serviços Apoio)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e sem Serviços Apoio		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_25		2		0.4593		0.0536		0.0193								0.1774		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (sem Serviços Apoio)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e sem Serviços Apoio		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_25		2		0.5492		0.0524		0.0181								0.2065666667		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (sem Serviços Apoio)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e sem Serviços Apoio		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_25		2		0.639		0.0524		0.0181								0.2365		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (sem Serviços Apoio)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e sem Serviços Apoio		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		1.15		1				REPSOL_26		1		0.1299		0.042										0.08595		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		2.3		2				REPSOL_26		1		0.1599		0.042										0.10095		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45		3				REPSOL_26		1		0.1898		0.042										0.1159		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6		4				REPSOL_26		1		0.2198		0.042										0.1309		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_26		1		0.2497		0.042										0.14585		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_26		1		0.2797		0.042										0.16085		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_26		1		0.3695		0.042										0.20575		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_26		1		0.4593		0.042										0.25065		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_26		1		0.5492		0.0408										0.295		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_26		1		0.639		0.0408										0.3399		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45						REPSOL_26		2		0.1898		0.0536		0.0193								0.0875666667		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6						REPSOL_26		2		0.2198		0.0536		0.0193								0.0975666667		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_26		2		0.2497		0.0536		0.0193								0.1075333333		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_26		2		0.2797		0.0536		0.0193								0.1175333333		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_26		2		0.3695		0.0536		0.0193								0.1474666667		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_26		2		0.4593		0.0536		0.0193								0.1774		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_26		2		0.5492		0.0524		0.0181								0.2065666667		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_26		2		0.639		0.0524		0.0181								0.2365		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		1.15		1				REPSOL_27		1		0.1299		0.042										0.08595		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+ e Água		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		2.3		2				REPSOL_27		1		0.1599		0.042										0.10095		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+ e Água		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45		3				REPSOL_27		1		0.1898		0.042										0.1159		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+ e Água		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6		4				REPSOL_27		1		0.2198		0.042										0.1309		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+ e Água		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_27		1		0.2497		0.042										0.14585		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+ e Água		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_27		1		0.2797		0.042										0.16085		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+ e Água		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_27		1		0.3695		0.042										0.20575		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+ e Água		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_27		1		0.4593		0.042										0.25065		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+ e Água		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_27		1		0.5492		0.0408										0.295		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+ e Água		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_27		1		0.639		0.0408										0.3399		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+ e Água		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45						REPSOL_27		2		0.1898		0.0536		0.0193								0.0875666667		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+ e Água		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6						REPSOL_27		2		0.2198		0.0536		0.0193								0.0975666667		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+ e Água		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_27		2		0.2497		0.0536		0.0193								0.1075333333		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+ e Água		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_27		2		0.2797		0.0536		0.0193								0.1175333333		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+ e Água		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_27		2		0.3695		0.0536		0.0193								0.1474666667		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+ e Água		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_27		2		0.4593		0.0536		0.0193								0.1774		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+ e Água		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_27		2		0.5492		0.0524		0.0181								0.2065666667		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+ e Água		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_27		2		0.639		0.0524		0.0181								0.2365		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+ e Água		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		1.15		1				REPSOL_28		1		0.1299		0.042										0.08595		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		2.3		2				REPSOL_28		1		0.1599		0.042										0.10095		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45		3				REPSOL_28		1		0.1898		0.042										0.1159		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6		4				REPSOL_28		1		0.2198		0.042										0.1309		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_28		1		0.2497		0.042										0.14585		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_28		1		0.2797		0.042										0.16085		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_28		1		0.3695		0.042										0.20575		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_28		1		0.4593		0.042										0.25065		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_28		1		0.5492		0.0408										0.295		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_28		1		0.639		0.0408										0.3399		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45						REPSOL_28		2		0.1898		0.0536		0.0193								0.0875666667		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6						REPSOL_28		2		0.2198		0.0536		0.0193								0.0975666667		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_28		2		0.2497		0.0536		0.0193								0.1075333333		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_28		2		0.2797		0.0536		0.0193								0.1175333333		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_28		2		0.3695		0.0536		0.0193								0.1474666667		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_28		2		0.4593		0.0536		0.0193								0.1774		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_28		2		0.5492		0.0524		0.0181								0.2065666667		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_28		2		0.639		0.0524		0.0181								0.2365		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		1.15		1				REPSOL_29		1		0.1799		0.0408										0.11035		LEVE PRO SEM MAIS		LEVE PRO SEM MAIS		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE PRO SEM MAIS com preços indexados para profissionais		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/profissionais/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((POmieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01359 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		-		-

		Eletricidade		REPSOL		2.3		2				REPSOL_29		1		0.2099		0.0408										0.12535		LEVE PRO SEM MAIS		LEVE PRO SEM MAIS		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE PRO SEM MAIS com preços indexados para profissionais		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/profissionais/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((POmieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01359 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		-		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45		3				REPSOL_29		1		0.2398		0.0408										0.1403		LEVE PRO SEM MAIS		LEVE PRO SEM MAIS		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE PRO SEM MAIS com preços indexados para profissionais		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/profissionais/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((POmieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01359 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		-		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6		4				REPSOL_29		1		0.2698		0.0408										0.1553		LEVE PRO SEM MAIS		LEVE PRO SEM MAIS		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE PRO SEM MAIS com preços indexados para profissionais		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/profissionais/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((POmieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01359 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		-		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_29		1		0.2997		0.0408										0.17025		LEVE PRO SEM MAIS		LEVE PRO SEM MAIS		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE PRO SEM MAIS com preços indexados para profissionais		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/profissionais/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((POmieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01359 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		-		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_29		1		0.3297		0.0408										0.18525		LEVE PRO SEM MAIS		LEVE PRO SEM MAIS		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE PRO SEM MAIS com preços indexados para profissionais		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/profissionais/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((POmieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01359 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		-		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_29		1		0.4195		0.0408										0.23015		LEVE PRO SEM MAIS		LEVE PRO SEM MAIS		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE PRO SEM MAIS com preços indexados para profissionais		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/profissionais/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((POmieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01359 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		-		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_29		1		0.5093		0.0408										0.27505		LEVE PRO SEM MAIS		LEVE PRO SEM MAIS		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE PRO SEM MAIS com preços indexados para profissionais		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/profissionais/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((POmieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01359 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		-		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_29		1		0.5992		0.0396										0.3194		LEVE PRO SEM MAIS		LEVE PRO SEM MAIS		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE PRO SEM MAIS com preços indexados para profissionais		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/profissionais/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((POmieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01359 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		-		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_29		1		0.689		0.0396										0.3643		LEVE PRO SEM MAIS		LEVE PRO SEM MAIS		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE PRO SEM MAIS com preços indexados para profissionais		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/profissionais/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((POmieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01359 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		-		-

		Eletricidade		REPSOL		1.15						REPSOL_29		2		0.1799		0.0524		0.0181								0.0834666667		LEVE PRO SEM MAIS		LEVE PRO SEM MAIS		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE PRO SEM MAIS com preços indexados para profissionais		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/profissionais/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((POmieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01359 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		-		-

		Eletricidade		REPSOL		2.3						REPSOL_29		2		0.2099		0.0524		0.0181								0.0934666667		LEVE PRO SEM MAIS		LEVE PRO SEM MAIS		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE PRO SEM MAIS com preços indexados para profissionais		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/profissionais/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((POmieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01359 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		-		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45						REPSOL_29		2		0.2398		0.0524		0.0181								0.1034333333		LEVE PRO SEM MAIS		LEVE PRO SEM MAIS		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE PRO SEM MAIS com preços indexados para profissionais		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/profissionais/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((POmieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01359 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		-		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6						REPSOL_29		2		0.2698		0.0524		0.0181								0.1134333333		LEVE PRO SEM MAIS		LEVE PRO SEM MAIS		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE PRO SEM MAIS com preços indexados para profissionais		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/profissionais/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((POmieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01359 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		-		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_29		2		0.2997		0.0524		0.0181								0.1234		LEVE PRO SEM MAIS		LEVE PRO SEM MAIS		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE PRO SEM MAIS com preços indexados para profissionais		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/profissionais/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((POmieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01359 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		-		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_29		2		0.3297		0.0524		0.0181								0.1334		LEVE PRO SEM MAIS		LEVE PRO SEM MAIS		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE PRO SEM MAIS com preços indexados para profissionais		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/profissionais/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((POmieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01359 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		-		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_29		2		0.4195		0.0524		0.0181								0.1633333333		LEVE PRO SEM MAIS		LEVE PRO SEM MAIS		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE PRO SEM MAIS com preços indexados para profissionais		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/profissionais/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((POmieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01359 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		-		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_29		2		0.5093		0.0524		0.0181								0.1932666667		LEVE PRO SEM MAIS		LEVE PRO SEM MAIS		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE PRO SEM MAIS com preços indexados para profissionais		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/profissionais/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((POmieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01359 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		-		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_29		2		0.5992		0.0512		0.0169								0.2224333333		LEVE PRO SEM MAIS		LEVE PRO SEM MAIS		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE PRO SEM MAIS com preços indexados para profissionais		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/profissionais/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((POmieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01359 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		-		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_29		2		0.689		0.0512		0.0169								0.2523666667		LEVE PRO SEM MAIS		LEVE PRO SEM MAIS		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE PRO SEM MAIS com preços indexados para profissionais		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/profissionais/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((POmieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01359 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		-		-

		Eletricidade		REPSOL		1.15						REPSOL_29		3		0.1799		0.1348		0.0297		0.0181						0.090625		LEVE PRO SEM MAIS		LEVE PRO SEM MAIS		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE PRO SEM MAIS com preços indexados para profissionais		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/profissionais/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((POmieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01359 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		-		-

		Eletricidade		REPSOL		2.3						REPSOL_29		3		0.2099		0.1348		0.0297		0.0181						0.098125		LEVE PRO SEM MAIS		LEVE PRO SEM MAIS		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE PRO SEM MAIS com preços indexados para profissionais		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/profissionais/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((POmieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01359 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		-		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45						REPSOL_29		3		0.2398		0.1348		0.0297		0.0181						0.1056		LEVE PRO SEM MAIS		LEVE PRO SEM MAIS		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE PRO SEM MAIS com preços indexados para profissionais		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/profissionais/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((POmieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01359 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		-		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6						REPSOL_29		3		0.2698		0.1348		0.0297		0.0181						0.1131		LEVE PRO SEM MAIS		LEVE PRO SEM MAIS		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE PRO SEM MAIS com preços indexados para profissionais		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/profissionais/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((POmieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01359 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		-		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_29		3		0.2997		0.1348		0.0297		0.0181						0.120575		LEVE PRO SEM MAIS		LEVE PRO SEM MAIS		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE PRO SEM MAIS com preços indexados para profissionais		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/profissionais/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((POmieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01359 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		-		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_29		3		0.3297		0.1348		0.0297		0.0181						0.128075		LEVE PRO SEM MAIS		LEVE PRO SEM MAIS		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE PRO SEM MAIS com preços indexados para profissionais		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/profissionais/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((POmieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01359 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		-		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_29		3		0.4195		0.1348		0.0297		0.0181						0.150525		LEVE PRO SEM MAIS		LEVE PRO SEM MAIS		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE PRO SEM MAIS com preços indexados para profissionais		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/profissionais/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((POmieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01359 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		-		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_29		3		0.5093		0.1348		0.0297		0.0181						0.172975		LEVE PRO SEM MAIS		LEVE PRO SEM MAIS		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE PRO SEM MAIS com preços indexados para profissionais		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/profissionais/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((POmieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01359 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		-		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_29		3		0.5992		0.1336		0.0285		0.0169						0.19455		LEVE PRO SEM MAIS		LEVE PRO SEM MAIS		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE PRO SEM MAIS com preços indexados para profissionais		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/profissionais/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((POmieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01359 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		-		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_29		3		0.689		0.1336		0.0285		0.0169						0.217		LEVE PRO SEM MAIS		LEVE PRO SEM MAIS		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE PRO SEM MAIS com preços indexados para profissionais		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/profissionais/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((POmieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01359 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		-		-

		Eletricidade		REPSOL		27.6						REPSOL_29		3		0.8687		0.1955		0.0905		0.0723						0.30675		LEVE PRO SEM MAIS		LEVE PRO SEM MAIS		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE PRO SEM MAIS com preços indexados para profissionais		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/profissionais/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((POmieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01359 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		-		-

		Eletricidade		REPSOL		34.5						REPSOL_29		3		1.0483		0.1955		0.0905		0.0723						0.35165		LEVE PRO SEM MAIS		LEVE PRO SEM MAIS		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE PRO SEM MAIS com preços indexados para profissionais		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/profissionais/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((POmieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01359 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		-		-

		Eletricidade		REPSOL		41.4						REPSOL_29		3		1.228		0.1955		0.0905		0.0723						0.396575		LEVE PRO SEM MAIS		LEVE PRO SEM MAIS		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE PRO SEM MAIS com preços indexados para profissionais		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/profissionais/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x005F_x001F_ (((POmieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01359 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		-		-

		Eletricidade		REPSOL		1.15		1				REPSOL_30		1		0.1799		0.1269										0.1534		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		2.3		2				REPSOL_30		1		0.2099		0.1269										0.1684		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45		3				REPSOL_30		1		0.2398		0.1269										0.18335		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6		4				REPSOL_30		1		0.2698		0.1269										0.19835		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_30		1		0.2997		0.1269										0.2133		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_30		1		0.3297		0.1269										0.2283		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_30		1		0.4195		0.1228										0.27115		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_30		1		0.5093		0.1228										0.31605		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_30		1		0.5992		0.1228										0.361		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_30		1		0.689		0.1228										0.4059		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45						REPSOL_30		2		0.2398		0.1469		0.087								0.1579		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6						REPSOL_30		2		0.2698		0.1469		0.087								0.1679		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_30		2		0.2997		0.1469		0.087								0.1778666667		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_30		2		0.3297		0.1469		0.087								0.1878666667		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_30		2		0.4195		0.1428		0.0829								0.2150666667		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_30		2		0.5093		0.1428		0.0829								0.245		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_30		2		0.5992		0.1428		0.0829								0.2749666667		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_30		2		0.689		0.1428		0.0829								0.3049		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		1.15		1				REPSOL_31		1		0.1799		0.1269										0.1534		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		2.3		2				REPSOL_31		1		0.2099		0.1269										0.1684		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45		3				REPSOL_31		1		0.2398		0.1269										0.18335		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6		4				REPSOL_31		1		0.2698		0.1269										0.19835		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_31		1		0.2997		0.1269										0.2133		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_31		1		0.3297		0.1269										0.2283		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_31		1		0.4195		0.1228										0.27115		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_31		1		0.5093		0.1228										0.31605		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_31		1		0.5992		0.1228										0.361		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_31		1		0.689		0.1228										0.4059		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45						REPSOL_31		2		0.2398		0.1469		0.087								0.1579		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6						REPSOL_31		2		0.2698		0.1469		0.087								0.1679		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_31		2		0.2997		0.1469		0.087								0.1778666667		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_31		2		0.3297		0.1469		0.087								0.1878666667		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_31		2		0.4195		0.1428		0.0829								0.2150666667		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_31		2		0.5093		0.1428		0.0829								0.245		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_31		2		0.5992		0.1428		0.0829								0.2749666667		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_31		2		0.689		0.1428		0.0829								0.3049		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		1.15		1				REPSOL_32		1		0.1799		0.1269										0.1534		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		2.3		2				REPSOL_32		1		0.2099		0.1269										0.1684		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45		3				REPSOL_32		1		0.2398		0.1269										0.18335		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6		4				REPSOL_32		1		0.2698		0.1269										0.19835		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_32		1		0.2997		0.1269										0.2133		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_32		1		0.3297		0.1269										0.2283		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_32		1		0.4195		0.1228										0.27115		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_32		1		0.5093		0.1228										0.31605		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_32		1		0.5992		0.1228										0.361		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_32		1		0.689		0.1228										0.4059		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45						REPSOL_32		2		0.2398		0.1469		0.087								0.1579		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6						REPSOL_32		2		0.2698		0.1469		0.087								0.1679		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_32		2		0.2997		0.1469		0.087								0.1778666667		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_32		2		0.3297		0.1469		0.087								0.1878666667		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_32		2		0.4195		0.1428		0.0829								0.2150666667		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_32		2		0.5093		0.1428		0.0829								0.245		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_32		2		0.5992		0.1428		0.0829								0.2749666667		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_32		2		0.689		0.1428		0.0829								0.3049		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		1.15		1				REPSOL_33		1		0.1799		0.1278										0.15385		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		2.3		2				REPSOL_33		1		0.2099		0.1278										0.16885		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45		3				REPSOL_33		1		0.2398		0.1278										0.1838		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6		4				REPSOL_33		1		0.2698		0.1278										0.1988		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_33		1		0.2997		0.1278										0.21375		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_33		1		0.3297		0.1278										0.22875		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_33		1		0.4195		0.1237										0.2716		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_33		1		0.5093		0.1237										0.3165		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_33		1		0.5992		0.1237										0.36145		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_33		1		0.689		0.1237										0.40635		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45						REPSOL_33		2		0.2398		0.148		0.0875								0.1584333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6						REPSOL_33		2		0.2698		0.148		0.0875								0.1684333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_33		2		0.2997		0.148		0.0875								0.1784		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_33		2		0.3297		0.148		0.0875								0.1884		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_33		2		0.4195		0.1439		0.0834								0.2156		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_33		2		0.5093		0.1439		0.0834								0.2455333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_33		2		0.5992		0.1439		0.0834								0.2755		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_33		2		0.689		0.1439		0.0834								0.3054333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		1.15		1				REPSOL_34		1		0.1799		0.1278										0.15385		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		2.3		2				REPSOL_34		1		0.2099		0.1278										0.16885		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45		3				REPSOL_34		1		0.2398		0.1278										0.1838		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6		4				REPSOL_34		1		0.2698		0.1278										0.1988		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_34		1		0.2997		0.1278										0.21375		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_34		1		0.3297		0.1278										0.22875		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_34		1		0.4195		0.1237										0.2716		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_34		1		0.5093		0.1237										0.3165		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_34		1		0.5992		0.1237										0.36145		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_34		1		0.689		0.1237										0.40635		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45						REPSOL_34		2		0.2398		0.148		0.0875								0.1584333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6						REPSOL_34		2		0.2698		0.148		0.0875								0.1684333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_34		2		0.2997		0.148		0.0875								0.1784		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_34		2		0.3297		0.148		0.0875								0.1884		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_34		2		0.4195		0.1439		0.0834								0.2156		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_34		2		0.5093		0.1439		0.0834								0.2455333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_34		2		0.5992		0.1439		0.0834								0.2755		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_34		2		0.689		0.1439		0.0834								0.3054333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		1.15		1				REPSOL_35		1		0.1799		0.1278										0.15385		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		2.3		2				REPSOL_35		1		0.2099		0.1278										0.16885		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45		3				REPSOL_35		1		0.2398		0.1278										0.1838		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6		4				REPSOL_35		1		0.2698		0.1278										0.1988		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_35		1		0.2997		0.1278										0.21375		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_35		1		0.3297		0.1278										0.22875		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_35		1		0.4195		0.1237										0.2716		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_35		1		0.5093		0.1237										0.3165		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_35		1		0.5992		0.1237										0.36145		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_35		1		0.689		0.1237										0.40635		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45						REPSOL_35		2		0.2398		0.148		0.0875								0.1584333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6						REPSOL_35		2		0.2698		0.148		0.0875								0.1684333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_35		2		0.2997		0.148		0.0875								0.1784		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_35		2		0.3297		0.148		0.0875								0.1884		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_35		2		0.4195		0.1439		0.0834								0.2156		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_35		2		0.5093		0.1439		0.0834								0.2455333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_35		2		0.5992		0.1439		0.0834								0.2755		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_35		2		0.689		0.1439		0.0834								0.3054333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		1.15		1				REPSOL_36		1		0.1799		0.1278										0.15385		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		2.3		2				REPSOL_36		1		0.2099		0.1278										0.16885		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45		3				REPSOL_36		1		0.2398		0.1278										0.1838		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6		4				REPSOL_36		1		0.2698		0.1278										0.1988		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_36		1		0.2997		0.1278										0.21375		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_36		1		0.3297		0.1278										0.22875		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_36		1		0.4195		0.1237										0.2716		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_36		1		0.5093		0.1237										0.3165		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_36		1		0.5992		0.1237										0.36145		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_36		1		0.689		0.1237										0.40635		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45						REPSOL_36		2		0.2398		0.148		0.0875								0.1584333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6						REPSOL_36		2		0.2698		0.148		0.0875								0.1684333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_36		2		0.2997		0.148		0.0875								0.1784		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_36		2		0.3297		0.148		0.0875								0.1884		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_36		2		0.4195		0.1439		0.0834								0.2156		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_36		2		0.5093		0.1439		0.0834								0.2455333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_36		2		0.5992		0.1439		0.0834								0.2755		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_36		2		0.689		0.1439		0.0834								0.3054333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		1.15		1				REPSOL_37		1		0.1799		0.1278										0.15385		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		2.3		2				REPSOL_37		1		0.2099		0.1278										0.16885		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45		3				REPSOL_37		1		0.2398		0.1278										0.1838		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6		4				REPSOL_37		1		0.2698		0.1278										0.1988		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_37		1		0.2997		0.1278										0.21375		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_37		1		0.3297		0.1278										0.22875		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_37		1		0.4195		0.1237										0.2716		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_37		1		0.5093		0.1237										0.3165		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_37		1		0.5992		0.1237										0.36145		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_37		1		0.689		0.1237										0.40635		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45						REPSOL_37		2		0.2398		0.148		0.0875								0.1584333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6						REPSOL_37		2		0.2698		0.148		0.0875								0.1684333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_37		2		0.2997		0.148		0.0875								0.1784		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_37		2		0.3297		0.148		0.0875								0.1884		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_37		2		0.4195		0.1439		0.0834								0.2156		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_37		2		0.5093		0.1439		0.0834								0.2455333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_37		2		0.5992		0.1439		0.0834								0.2755		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_37		2		0.689		0.1439		0.0834								0.3054333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		1.15		1				REPSOL_38		1		0.1799		0.1278										0.15385		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		2.3		2				REPSOL_38		1		0.2099		0.1278										0.16885		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45		3				REPSOL_38		1		0.2398		0.1278										0.1838		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6		4				REPSOL_38		1		0.2698		0.1278										0.1988		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_38		1		0.2997		0.1278										0.21375		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_38		1		0.3297		0.1278										0.22875		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_38		1		0.4195		0.1237										0.2716		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_38		1		0.5093		0.1237										0.3165		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_38		1		0.5992		0.1237										0.36145		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_38		1		0.689		0.1237										0.40635		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45						REPSOL_38		2		0.2398		0.148		0.0875								0.1584333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6						REPSOL_38		2		0.2698		0.148		0.0875								0.1684333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_38		2		0.2997		0.148		0.0875								0.1784		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_38		2		0.3297		0.148		0.0875								0.1884		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_38		2		0.4195		0.1439		0.0834								0.2156		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_38		2		0.5093		0.1439		0.0834								0.2455333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_38		2		0.5992		0.1439		0.0834								0.2755		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_38		2		0.689		0.1439		0.0834								0.3054333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		1.15		1				REPSOL_39		1		0.1799		0.1278										0.15385		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		2.3		2				REPSOL_39		1		0.2099		0.1278										0.16885		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45		3				REPSOL_39		1		0.2398		0.1278										0.1838		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6		4				REPSOL_39		1		0.2698		0.1278										0.1988		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_39		1		0.2997		0.1278										0.21375		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_39		1		0.3297		0.1278										0.22875		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_39		1		0.4195		0.1237										0.2716		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_39		1		0.5093		0.1237										0.3165		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_39		1		0.5992		0.1237										0.36145		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_39		1		0.689		0.1237										0.40635		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45						REPSOL_39		2		0.2398		0.148		0.0875								0.1584333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6						REPSOL_39		2		0.2698		0.148		0.0875								0.1684333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_39		2		0.2997		0.148		0.0875								0.1784		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_39		2		0.3297		0.148		0.0875								0.1884		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_39		2		0.4195		0.1439		0.0834								0.2156		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_39		2		0.5093		0.1439		0.0834								0.2455333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_39		2		0.5992		0.1439		0.0834								0.2755		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_39		2		0.689		0.1439		0.0834								0.3054333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		1.15		1				REPSOL_40		1		0.1799		0.1287										0.1543		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		2.3		2				REPSOL_40		1		0.2099		0.1287										0.1693		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45		3				REPSOL_40		1		0.2398		0.1287										0.18425		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6		4				REPSOL_40		1		0.2698		0.1287										0.19925		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_40		1		0.2997		0.1287										0.2142		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_40		1		0.3297		0.1287										0.2292		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_40		1		0.4195		0.1246										0.27205		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_40		1		0.5093		0.1246										0.31695		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_40		1		0.5992		0.1246										0.3619		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_40		1		0.689		0.1246										0.4068		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45						REPSOL_40		2		0.2398		0.1492		0.088								0.159		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6						REPSOL_40		2		0.2698		0.1492		0.088								0.169		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_40		2		0.2997		0.1492		0.088								0.1789666667		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_40		2		0.3297		0.1492		0.088								0.1889666667		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_40		2		0.4195		0.145		0.0839								0.2161333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_40		2		0.5093		0.145		0.0839								0.2460666667		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_40		2		0.5992		0.145		0.0839								0.2760333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_40		2		0.689		0.145		0.0839								0.3059666667		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		1.15		1				REPSOL_41		1		0.1799		0.1287										0.1543		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		2.3		2				REPSOL_41		1		0.2099		0.1287										0.1693		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45		3				REPSOL_41		1		0.2398		0.1287										0.18425		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6		4				REPSOL_41		1		0.2698		0.1287										0.19925		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_41		1		0.2997		0.1287										0.2142		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_41		1		0.3297		0.1287										0.2292		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_41		1		0.4195		0.1246										0.27205		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_41		1		0.5093		0.1246										0.31695		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_41		1		0.5992		0.1246										0.3619		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_41		1		0.689		0.1246										0.4068		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45						REPSOL_41		2		0.2398		0.1492		0.088								0.159		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6						REPSOL_41		2		0.2698		0.1492		0.088								0.169		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_41		2		0.2997		0.1492		0.088								0.1789666667		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_41		2		0.3297		0.1492		0.088								0.1889666667		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_41		2		0.4195		0.145		0.0839								0.2161333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_41		2		0.5093		0.145		0.0839								0.2460666667		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_41		2		0.5992		0.145		0.0839								0.2760333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_41		2		0.689		0.145		0.0839								0.3059666667		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		1.15		1				REPSOL_42		1		0.1799		0.1287										0.1543		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		2.3		2				REPSOL_42		1		0.2099		0.1287										0.1693		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45		3				REPSOL_42		1		0.2398		0.1287										0.18425		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6		4				REPSOL_42		1		0.2698		0.1287										0.19925		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_42		1		0.2997		0.1287										0.2142		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_42		1		0.3297		0.1287										0.2292		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_42		1		0.4195		0.1246										0.27205		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_42		1		0.5093		0.1246										0.31695		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_42		1		0.5992		0.1246										0.3619		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_42		1		0.689		0.1246										0.4068		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45						REPSOL_42		2		0.2398		0.1492		0.088								0.159		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6						REPSOL_42		2		0.2698		0.1492		0.088								0.169		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_42		2		0.2997		0.1492		0.088								0.1789666667		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_42		2		0.3297		0.1492		0.088								0.1889666667		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_42		2		0.4195		0.145		0.0839								0.2161333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_42		2		0.5093		0.145		0.0839								0.2460666667		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_42		2		0.5992		0.145		0.0839								0.2760333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_42		2		0.689		0.145		0.0839								0.3059666667		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		1.15		1				REPSOL_43		1		0.1799		0.1287										0.1543		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		2.3		2				REPSOL_43		1		0.2099		0.1287										0.1693		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45		3				REPSOL_43		1		0.2398		0.1287										0.18425		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6		4				REPSOL_43		1		0.2698		0.1287										0.19925		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_43		1		0.2997		0.1287										0.2142		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_43		1		0.3297		0.1287										0.2292		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_43		1		0.4195		0.1246										0.27205		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_43		1		0.5093		0.1246										0.31695		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_43		1		0.5992		0.1246										0.3619		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_43		1		0.689		0.1246										0.4068		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45						REPSOL_43		2		0.2398		0.1492		0.088								0.159		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6						REPSOL_43		2		0.2698		0.1492		0.088								0.169		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_43		2		0.2997		0.1492		0.088								0.1789666667		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_43		2		0.3297		0.1492		0.088								0.1889666667		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_43		2		0.4195		0.145		0.0839								0.2161333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_43		2		0.5093		0.145		0.0839								0.2460666667		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_43		2		0.5992		0.145		0.0839								0.2760333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_43		2		0.689		0.145		0.0839								0.3059666667		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		1.15		1				REPSOL_44		1		0.1799		0.1287										0.1543		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		2.3		2				REPSOL_44		1		0.2099		0.1287										0.1693		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45		3				REPSOL_44		1		0.2398		0.1287										0.18425		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6		4				REPSOL_44		1		0.2698		0.1287										0.19925		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_44		1		0.2997		0.1287										0.2142		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_44		1		0.3297		0.1287										0.2292		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_44		1		0.4195		0.1246										0.27205		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_44		1		0.5093		0.1246										0.31695		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_44		1		0.5992		0.1246										0.3619		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_44		1		0.689		0.1246										0.4068		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45						REPSOL_44		2		0.2398		0.1492		0.088								0.159		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6						REPSOL_44		2		0.2698		0.1492		0.088								0.169		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_44		2		0.2997		0.1492		0.088								0.1789666667		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_44		2		0.3297		0.1492		0.088								0.1889666667		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_44		2		0.4195		0.145		0.0839								0.2161333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_44		2		0.5093		0.145		0.0839								0.2460666667		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_44		2		0.5992		0.145		0.0839								0.2760333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_44		2		0.689		0.145		0.0839								0.3059666667		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL		1.15		1				REPSOL_45		1		0.1799		0.1296										0.15475		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS sem descontos.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		2.3		2				REPSOL_45		1		0.2099		0.1296										0.16975		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS sem descontos.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45		3				REPSOL_45		1		0.2398		0.1296										0.1847		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS sem descontos.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6		4				REPSOL_45		1		0.2698		0.1296										0.1997		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS sem descontos.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_45		1		0.2997		0.1296										0.21465		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS sem descontos.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_45		1		0.3297		0.1296										0.22965		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS sem descontos.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_45		1		0.4195		0.1254										0.27245		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS sem descontos.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_45		1		0.5093		0.1254										0.31735		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS sem descontos.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_45		1		0.5992		0.1254										0.3623		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS sem descontos.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_45		1		0.689		0.1254										0.4072		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS sem descontos.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		3.45						REPSOL_45		2		0.2398		0.1503		0.0885								0.1595333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS sem descontos.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		4.6						REPSOL_45		2		0.2698		0.1503		0.0885								0.1695333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS sem descontos.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		5.75						REPSOL_45		2		0.2997		0.1503		0.0885								0.1795		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS sem descontos.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		6.9						REPSOL_45		2		0.3297		0.1503		0.0885								0.1895		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS sem descontos.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		10.35						REPSOL_45		2		0.4195		0.1461		0.0843								0.2166333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS sem descontos.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		13.8						REPSOL_45		2		0.5093		0.1461		0.0843								0.2465666667		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS sem descontos.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		17.25						REPSOL_45		2		0.5992		0.1461		0.0843								0.2765333333		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS sem descontos.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL		20.7						REPSOL_45		2		0.689		0.1461		0.0843								0.3064666667		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS sem descontos.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/		0		210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_46		1		0.1799		0.146						0.1658		0.1579		0.16295		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_46		1		0.2099		0.146						0.1916		0.1544		0.17795		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_46		1		0.2398		0.146						0.2156		0.1483		0.1929		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_46		1		0.2698		0.146						0.2394		0.1474		0.2079		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_46		1		0.2997		0.146										0.22285		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_46		1		0.3297		0.146										0.23785		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_46		1		0.4195		0.142										0.28075		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_46		1		0.5093		0.142										0.32565		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_46		1		0.5992		0.142										0.3706		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_46		1		0.689		0.142										0.4155		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45						REPSOL_46		2		0.2398		0.1667		0.1055								0.1706666667		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6						REPSOL_46		2		0.2698		0.1667		0.1055								0.1806666667		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_46		2		0.2997		0.1667		0.1055								0.1906333333		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_46		2		0.3297		0.1667		0.1055								0.2006333333		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_46		2		0.4195		0.1627		0.1015								0.2279		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_46		2		0.5093		0.1627		0.1015								0.2578333333		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_46		2		0.5992		0.1627		0.1015								0.2878		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_46		2		0.689		0.1627		0.1015								0.3177333333		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_47		1		0.1799		0.146						0.1658		0.1579		0.16295		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_47		1		0.2099		0.146						0.1916		0.1544		0.17795		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_47		1		0.2398		0.146						0.2156		0.1483		0.1929		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_47		1		0.2698		0.146						0.2394		0.1474		0.2079		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_47		1		0.2997		0.146										0.22285		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_47		1		0.3297		0.146										0.23785		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_47		1		0.4195		0.142										0.28075		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_47		1		0.5093		0.142										0.32565		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_47		1		0.5992		0.142										0.3706		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_47		1		0.689		0.142										0.4155		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45						REPSOL_47		2		0.2398		0.1667		0.1055								0.1706666667		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6						REPSOL_47		2		0.2698		0.1667		0.1055								0.1806666667		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_47		2		0.2997		0.1667		0.1055								0.1906333333		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_47		2		0.3297		0.1667		0.1055								0.2006333333		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_47		2		0.4195		0.1627		0.1015								0.2279		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_47		2		0.5093		0.1627		0.1015								0.2578333333		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_47		2		0.5992		0.1627		0.1015								0.2878		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_47		2		0.689		0.1627		0.1015								0.3177333333		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_48		1		0.1799		0.146						0.1658		0.1579		0.16295		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_48		1		0.2099		0.146						0.1916		0.1544		0.17795		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_48		1		0.2398		0.146						0.2156		0.1483		0.1929		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_48		1		0.2698		0.146						0.2394		0.1474		0.2079		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_48		1		0.2997		0.146										0.22285		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_48		1		0.3297		0.146										0.23785		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_48		1		0.4195		0.142										0.28075		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_48		1		0.5093		0.142										0.32565		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_48		1		0.5992		0.142										0.3706		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_48		1		0.689		0.142										0.4155		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45						REPSOL_48		2		0.2398		0.1667		0.1055								0.1706666667		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6						REPSOL_48		2		0.2698		0.1667		0.1055								0.1806666667		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_48		2		0.2997		0.1667		0.1055								0.1906333333		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_48		2		0.3297		0.1667		0.1055								0.2006333333		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_48		2		0.4195		0.1627		0.1015								0.2279		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_48		2		0.5093		0.1627		0.1015								0.2578333333		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_48		2		0.5992		0.1627		0.1015								0.2878		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_48		2		0.689		0.1627		0.1015								0.3177333333		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_49		1		0.1799		0.146						0.1658		0.1579		0.16295		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_49		1		0.2099		0.146						0.1916		0.1544		0.17795		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_49		1		0.2398		0.146						0.2156		0.1483		0.1929		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_49		1		0.2698		0.146						0.2394		0.1474		0.2079		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_49		1		0.2997		0.146										0.22285		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_49		1		0.3297		0.146										0.23785		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_49		1		0.4195		0.142										0.28075		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_49		1		0.5093		0.142										0.32565		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_49		1		0.5992		0.142										0.3706		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_49		1		0.689		0.142										0.4155		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45						REPSOL_49		2		0.2398		0.1667		0.1055								0.1706666667		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6						REPSOL_49		2		0.2698		0.1667		0.1055								0.1806666667		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_49		2		0.2997		0.1667		0.1055								0.1906333333		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_49		2		0.3297		0.1667		0.1055								0.2006333333		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_49		2		0.4195		0.1627		0.1015								0.2279		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_49		2		0.5093		0.1627		0.1015								0.2578333333		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_49		2		0.5992		0.1627		0.1015								0.2878		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_49		2		0.689		0.1627		0.1015								0.3177333333		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_50		1		0.1799		0.146						0.1658		0.1579		0.16295		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_50		1		0.2099		0.146						0.1916		0.1544		0.17795		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_50		1		0.2398		0.146						0.2156		0.1483		0.1929		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_50		1		0.2698		0.146						0.2394		0.1474		0.2079		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_50		1		0.2997		0.146										0.22285		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_50		1		0.3297		0.146										0.23785		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_50		1		0.4195		0.142										0.28075		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_50		1		0.5093		0.142										0.32565		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_50		1		0.5992		0.142										0.3706		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_50		1		0.689		0.142										0.4155		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45						REPSOL_50		2		0.2398		0.1667		0.1055								0.1706666667		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6						REPSOL_50		2		0.2698		0.1667		0.1055								0.1806666667		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_50		2		0.2997		0.1667		0.1055								0.1906333333		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_50		2		0.3297		0.1667		0.1055								0.2006333333		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_50		2		0.4195		0.1627		0.1015								0.2279		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_50		2		0.5093		0.1627		0.1015								0.2578333333		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_50		2		0.5992		0.1627		0.1015								0.2878		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_50		2		0.689		0.1627		0.1015								0.3177333333		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_51		1		0.1799		0.1476						0.1658		0.1596		0.16375		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_51		1		0.2099		0.1476						0.1916		0.156		0.17875		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_51		1		0.2398		0.1476						0.2156		0.1499		0.1937		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_51		1		0.2698		0.1476						0.2394		0.149		0.2087		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_51		1		0.2997		0.1476										0.22365		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_51		1		0.3297		0.1476										0.23865		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_51		1		0.4195		0.1435										0.2815		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_51		1		0.5093		0.1435										0.3264		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_51		1		0.5992		0.1435										0.37135		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_51		1		0.689		0.1435										0.41625		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45						REPSOL_51		2		0.2398		0.1685		0.1066								0.1716333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6						REPSOL_51		2		0.2698		0.1685		0.1066								0.1816333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_51		2		0.2997		0.1685		0.1066								0.1916		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_51		2		0.3297		0.1685		0.1066								0.2016		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_51		2		0.4195		0.1644		0.1026								0.2288333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_51		2		0.5093		0.1644		0.1026								0.2587666667		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_51		2		0.5992		0.1644		0.1026								0.2887333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_51		2		0.689		0.1644		0.1026								0.3186666667		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_52		1		0.1799		0.1476						0.1658		0.1596		0.16375		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_52		1		0.2099		0.1476						0.1916		0.156		0.17875		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_52		1		0.2398		0.1476						0.2156		0.1499		0.1937		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_52		1		0.2698		0.1476						0.2394		0.149		0.2087		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_52		1		0.2997		0.1476										0.22365		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_52		1		0.3297		0.1476										0.23865		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_52		1		0.4195		0.1435										0.2815		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_52		1		0.5093		0.1435										0.3264		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_52		1		0.5992		0.1435										0.37135		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_52		1		0.689		0.1435										0.41625		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45						REPSOL_52		2		0.2398		0.1685		0.1066								0.1716333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6						REPSOL_52		2		0.2698		0.1685		0.1066								0.1816333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_52		2		0.2997		0.1685		0.1066								0.1916		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_52		2		0.3297		0.1685		0.1066								0.2016		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_52		2		0.4195		0.1644		0.1026								0.2288333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_52		2		0.5093		0.1644		0.1026								0.2587666667		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_52		2		0.5992		0.1644		0.1026								0.2887333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_52		2		0.689		0.1644		0.1026								0.3186666667		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_53		1		0.1799		0.1476						0.1658		0.1596		0.16375		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_53		1		0.2099		0.1476						0.1916		0.156		0.17875		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_53		1		0.2398		0.1476						0.2156		0.1499		0.1937		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_53		1		0.2698		0.1476						0.2394		0.149		0.2087		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_53		1		0.2997		0.1476										0.22365		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_53		1		0.3297		0.1476										0.23865		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_53		1		0.4195		0.1435										0.2815		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_53		1		0.5093		0.1435										0.3264		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_53		1		0.5992		0.1435										0.37135		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_53		1		0.689		0.1435										0.41625		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45						REPSOL_53		2		0.2398		0.1685		0.1066								0.1716333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6						REPSOL_53		2		0.2698		0.1685		0.1066								0.1816333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_53		2		0.2997		0.1685		0.1066								0.1916		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_53		2		0.3297		0.1685		0.1066								0.2016		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_53		2		0.4195		0.1644		0.1026								0.2288333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_53		2		0.5093		0.1644		0.1026								0.2587666667		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_53		2		0.5992		0.1644		0.1026								0.2887333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_53		2		0.689		0.1644		0.1026								0.3186666667		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_54		1		0.1799		0.1476						0.1658		0.1596		0.16375		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_54		1		0.2099		0.1476						0.1916		0.156		0.17875		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_54		1		0.2398		0.1476						0.2156		0.1499		0.1937		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_54		1		0.2698		0.1476						0.2394		0.149		0.2087		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_54		1		0.2997		0.1476										0.22365		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_54		1		0.3297		0.1476										0.23865		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_54		1		0.4195		0.1435										0.2815		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_54		1		0.5093		0.1435										0.3264		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_54		1		0.5992		0.1435										0.37135		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_54		1		0.689		0.1435										0.41625		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45						REPSOL_54		2		0.2398		0.1685		0.1066								0.1716333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6						REPSOL_54		2		0.2698		0.1685		0.1066								0.1816333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_54		2		0.2997		0.1685		0.1066								0.1916		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_54		2		0.3297		0.1685		0.1066								0.2016		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_54		2		0.4195		0.1644		0.1026								0.2288333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_54		2		0.5093		0.1644		0.1026								0.2587666667		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_54		2		0.5992		0.1644		0.1026								0.2887333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_54		2		0.689		0.1644		0.1026								0.3186666667		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_55		1		0.1799		0.1476						0.1658		0.1596		0.16375		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_55		1		0.2099		0.1476						0.1916		0.156		0.17875		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_55		1		0.2398		0.1476						0.2156		0.1499		0.1937		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_55		1		0.2698		0.1476						0.2394		0.149		0.2087		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_55		1		0.2997		0.1476										0.22365		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_55		1		0.3297		0.1476										0.23865		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_55		1		0.4195		0.1435										0.2815		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_55		1		0.5093		0.1435										0.3264		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_55		1		0.5992		0.1435										0.37135		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_55		1		0.689		0.1435										0.41625		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45						REPSOL_55		2		0.2398		0.1685		0.1066								0.1716333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6						REPSOL_55		2		0.2698		0.1685		0.1066								0.1816333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_55		2		0.2997		0.1685		0.1066								0.1916		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_55		2		0.3297		0.1685		0.1066								0.2016		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_55		2		0.4195		0.1644		0.1026								0.2288333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_55		2		0.5093		0.1644		0.1026								0.2587666667		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_55		2		0.5992		0.1644		0.1026								0.2887333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_55		2		0.689		0.1644		0.1026								0.3186666667		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_56		1		0.1799		0.1476						0.1658		0.1596		0.16375		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_56		1		0.2099		0.1476						0.1916		0.156		0.17875		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_56		1		0.2398		0.1476						0.2156		0.1499		0.1937		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_56		1		0.2698		0.1476						0.2394		0.149		0.2087		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_56		1		0.2997		0.1476										0.22365		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_56		1		0.3297		0.1476										0.23865		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_56		1		0.4195		0.1435										0.2815		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_56		1		0.5093		0.1435										0.3264		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_56		1		0.5992		0.1435										0.37135		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_56		1		0.689		0.1435										0.41625		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45						REPSOL_56		2		0.2398		0.1685		0.1066								0.1716333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6						REPSOL_56		2		0.2698		0.1685		0.1066								0.1816333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_56		2		0.2997		0.1685		0.1066								0.1916		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_56		2		0.3297		0.1685		0.1066								0.2016		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_56		2		0.4195		0.1644		0.1026								0.2288333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_56		2		0.5093		0.1644		0.1026								0.2587666667		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_56		2		0.5992		0.1644		0.1026								0.2887333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_56		2		0.689		0.1644		0.1026								0.3186666667		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_57		1		0.1799		0.1476						0.1658		0.1596		0.16375		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_57		1		0.2099		0.1476						0.1916		0.156		0.17875		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_57		1		0.2398		0.1476						0.2156		0.1499		0.1937		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_57		1		0.2698		0.1476						0.2394		0.149		0.2087		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_57		1		0.2997		0.1476										0.22365		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_57		1		0.3297		0.1476										0.23865		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_57		1		0.4195		0.1435										0.2815		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_57		1		0.5093		0.1435										0.3264		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_57		1		0.5992		0.1435										0.37135		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_57		1		0.689		0.1435										0.41625		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45						REPSOL_57		2		0.2398		0.1685		0.1066								0.1716333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6						REPSOL_57		2		0.2698		0.1685		0.1066								0.1816333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_57		2		0.2997		0.1685		0.1066								0.1916		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_57		2		0.3297		0.1685		0.1066								0.2016		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_57		2		0.4195		0.1644		0.1026								0.2288333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_57		2		0.5093		0.1644		0.1026								0.2587666667		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_57		2		0.5992		0.1644		0.1026								0.2887333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_57		2		0.689		0.1644		0.1026								0.3186666667		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_58		1		0.1799		0.1476						0.1658		0.1596		0.16375		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_58		1		0.2099		0.1476						0.1916		0.156		0.17875		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_58		1		0.2398		0.1476						0.2156		0.1499		0.1937		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_58		1		0.2698		0.1476						0.2394		0.149		0.2087		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_58		1		0.2997		0.1476										0.22365		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_58		1		0.3297		0.1476										0.23865		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_58		1		0.4195		0.1435										0.2815		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_58		1		0.5093		0.1435										0.3264		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_58		1		0.5992		0.1435										0.37135		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_58		1		0.689		0.1435										0.41625		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45						REPSOL_58		2		0.2398		0.1685		0.1066								0.1716333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6						REPSOL_58		2		0.2698		0.1685		0.1066								0.1816333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_58		2		0.2997		0.1685		0.1066								0.1916		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_58		2		0.3297		0.1685		0.1066								0.2016		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_58		2		0.4195		0.1644		0.1026								0.2288333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_58		2		0.5093		0.1644		0.1026								0.2587666667		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_58		2		0.5992		0.1644		0.1026								0.2887333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_58		2		0.689		0.1644		0.1026								0.3186666667		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_59		1		0.1799		0.1476						0.1658		0.1596		0.16375		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_59		1		0.2099		0.1476						0.1916		0.156		0.17875		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_59		1		0.2398		0.1476						0.2156		0.1499		0.1937		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_59		1		0.2698		0.1476						0.2394		0.149		0.2087		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_59		1		0.2997		0.1476										0.22365		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_59		1		0.3297		0.1476										0.23865		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_59		1		0.4195		0.1435										0.2815		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_59		1		0.5093		0.1435										0.3264		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_59		1		0.5992		0.1435										0.37135		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_59		1		0.689		0.1435										0.41625		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45						REPSOL_59		2		0.2398		0.1685		0.1066								0.1716333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6						REPSOL_59		2		0.2698		0.1685		0.1066								0.1816333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_59		2		0.2997		0.1685		0.1066								0.1916		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_59		2		0.3297		0.1685		0.1066								0.2016		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_59		2		0.4195		0.1644		0.1026								0.2288333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_59		2		0.5093		0.1644		0.1026								0.2587666667		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_59		2		0.5992		0.1644		0.1026								0.2887333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_59		2		0.689		0.1644		0.1026								0.3186666667		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_60		1		0.1799		0.1476						0.1658		0.1596		0.16375		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_60		1		0.2099		0.1476						0.1916		0.156		0.17875		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_60		1		0.2398		0.1476						0.2156		0.1499		0.1937		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_60		1		0.2698		0.1476						0.2394		0.149		0.2087		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_60		1		0.2997		0.1476										0.22365		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_60		1		0.3297		0.1476										0.23865		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_60		1		0.4195		0.1435										0.2815		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_60		1		0.5093		0.1435										0.3264		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_60		1		0.5992		0.1435										0.37135		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_60		1		0.689		0.1435										0.41625		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45						REPSOL_60		2		0.2398		0.1685		0.1066								0.1716333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6						REPSOL_60		2		0.2698		0.1685		0.1066								0.1816333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_60		2		0.2997		0.1685		0.1066								0.1916		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_60		2		0.3297		0.1685		0.1066								0.2016		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_60		2		0.4195		0.1644		0.1026								0.2288333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_60		2		0.5093		0.1644		0.1026								0.2587666667		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_60		2		0.5992		0.1644		0.1026								0.2887333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_60		2		0.689		0.1644		0.1026								0.3186666667		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_61		1		0.1799		0.1476						0.1658		0.1596		0.16375		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_61		1		0.2099		0.1476						0.1916		0.156		0.17875		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_61		1		0.2398		0.1476						0.2156		0.1499		0.1937		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_61		1		0.2698		0.1476						0.2394		0.149		0.2087		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_61		1		0.2997		0.1476										0.22365		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_61		1		0.3297		0.1476										0.23865		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_61		1		0.4195		0.1435										0.2815		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_61		1		0.5093		0.1435										0.3264		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_61		1		0.5992		0.1435										0.37135		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_61		1		0.689		0.1435										0.41625		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45						REPSOL_61		2		0.2398		0.1685		0.1066								0.1716333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6						REPSOL_61		2		0.2698		0.1685		0.1066								0.1816333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_61		2		0.2997		0.1685		0.1066								0.1916		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_61		2		0.3297		0.1685		0.1066								0.2016		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_61		2		0.4195		0.1644		0.1026								0.2288333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_61		2		0.5093		0.1644		0.1026								0.2587666667		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_61		2		0.5992		0.1644		0.1026								0.2887333333		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_61		2		0.689		0.1644		0.1026								0.3186666667		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_62		1		0.1799		0.1491						0.1658		0.1613		0.1645		VIVA		VIVA - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_62		1		0.2099		0.1491						0.1916		0.1576		0.1795		VIVA		VIVA - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_62		1		0.2398		0.1491						0.2156		0.1514		0.19445		VIVA		VIVA - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_62		1		0.2698		0.1491						0.2394		0.1505		0.20945		VIVA		VIVA - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_62		1		0.2997		0.1491										0.2244		VIVA		VIVA - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_62		1		0.3297		0.1491										0.2394		VIVA		VIVA - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_62		1		0.4195		0.145										0.28225		VIVA		VIVA - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_62		1		0.5093		0.145										0.32715		VIVA		VIVA - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_62		1		0.5992		0.145										0.3721		VIVA		VIVA - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_62		1		0.689		0.145										0.417		VIVA		VIVA - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45						REPSOL_62		2		0.2398		0.1702		0.1077								0.1725666667		VIVA		VIVA - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6						REPSOL_62		2		0.2698		0.1702		0.1077								0.1825666667		VIVA		VIVA - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_62		2		0.2997		0.1702		0.1077								0.1925333333		VIVA		VIVA - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_62		2		0.3297		0.1702		0.1077								0.2025333333		VIVA		VIVA - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_62		2		0.4195		0.1661		0.1036								0.2297333333		VIVA		VIVA - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_62		2		0.5093		0.1661		0.1036								0.2596666667		VIVA		VIVA - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_62		2		0.5992		0.1661		0.1036								0.2896333333		VIVA		VIVA - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_62		2		0.689		0.1661		0.1036								0.3195666667		VIVA		VIVA - 3% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_63		1		0.1799		0.1491						0.1658		0.1613		0.1645		VIVA		VIVA - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_63		1		0.2099		0.1491						0.1916		0.1576		0.1795		VIVA		VIVA - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_63		1		0.2398		0.1491						0.2156		0.1514		0.19445		VIVA		VIVA - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_63		1		0.2698		0.1491						0.2394		0.1505		0.20945		VIVA		VIVA - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_63		1		0.2997		0.1491										0.2244		VIVA		VIVA - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_63		1		0.3297		0.1491										0.2394		VIVA		VIVA - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_63		1		0.4195		0.145										0.28225		VIVA		VIVA - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_63		1		0.5093		0.145										0.32715		VIVA		VIVA - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_63		1		0.5992		0.145										0.3721		VIVA		VIVA - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_63		1		0.689		0.145										0.417		VIVA		VIVA - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45						REPSOL_63		2		0.2398		0.1702		0.1077								0.1725666667		VIVA		VIVA - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6						REPSOL_63		2		0.2698		0.1702		0.1077								0.1825666667		VIVA		VIVA - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_63		2		0.2997		0.1702		0.1077								0.1925333333		VIVA		VIVA - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_63		2		0.3297		0.1702		0.1077								0.2025333333		VIVA		VIVA - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_63		2		0.4195		0.1661		0.1036								0.2297333333		VIVA		VIVA - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_63		2		0.5093		0.1661		0.1036								0.2596666667		VIVA		VIVA - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_63		2		0.5992		0.1661		0.1036								0.2896333333		VIVA		VIVA - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_63		2		0.689		0.1661		0.1036								0.3195666667		VIVA		VIVA - 3% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_64		1		0.1799		0.1491						0.1658		0.1613		0.1645		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_64		1		0.2099		0.1491						0.1916		0.1576		0.1795		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_64		1		0.2398		0.1491						0.2156		0.1514		0.19445		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_64		1		0.2698		0.1491						0.2394		0.1505		0.20945		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_64		1		0.2997		0.1491										0.2244		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_64		1		0.3297		0.1491										0.2394		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_64		1		0.4195		0.145										0.28225		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_64		1		0.5093		0.145										0.32715		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_64		1		0.5992		0.145										0.3721		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_64		1		0.689		0.145										0.417		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45						REPSOL_64		2		0.2398		0.1702		0.1077								0.1725666667		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6						REPSOL_64		2		0.2698		0.1702		0.1077								0.1825666667		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_64		2		0.2997		0.1702		0.1077								0.1925333333		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_64		2		0.3297		0.1702		0.1077								0.2025333333		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_64		2		0.4195		0.1661		0.1036								0.2297333333		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_64		2		0.5093		0.1661		0.1036								0.2596666667		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_64		2		0.5992		0.1661		0.1036								0.2896333333		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_64		2		0.689		0.1661		0.1036								0.3195666667		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_65		1		0.1799		0.1491						0.1658		0.1613		0.1645		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_65		1		0.2099		0.1491						0.1916		0.1576		0.1795		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_65		1		0.2398		0.1491						0.2156		0.1514		0.19445		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_65		1		0.2698		0.1491						0.2394		0.1505		0.20945		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_65		1		0.2997		0.1491										0.2244		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_65		1		0.3297		0.1491										0.2394		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_65		1		0.4195		0.145										0.28225		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_65		1		0.5093		0.145										0.32715		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_65		1		0.5992		0.145										0.3721		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_65		1		0.689		0.145										0.417		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45						REPSOL_65		2		0.2398		0.1702		0.1077								0.1725666667		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6						REPSOL_65		2		0.2698		0.1702		0.1077								0.1825666667		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_65		2		0.2997		0.1702		0.1077								0.1925333333		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_65		2		0.3297		0.1702		0.1077								0.2025333333		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_65		2		0.4195		0.1661		0.1036								0.2297333333		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_65		2		0.5093		0.1661		0.1036								0.2596666667		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_65		2		0.5992		0.1661		0.1036								0.2896333333		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_65		2		0.689		0.1661		0.1036								0.3195666667		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_66		1		0.1799		0.1491						0.1658		0.1613		0.1645		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_66		1		0.2099		0.1491						0.1916		0.1576		0.1795		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_66		1		0.2398		0.1491						0.2156		0.1514		0.19445		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_66		1		0.2698		0.1491						0.2394		0.1505		0.20945		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_66		1		0.2997		0.1491										0.2244		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_66		1		0.3297		0.1491										0.2394		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_66		1		0.4195		0.145										0.28225		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_66		1		0.5093		0.145										0.32715		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_66		1		0.5992		0.145										0.3721		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_66		1		0.689		0.145										0.417		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45						REPSOL_66		2		0.2398		0.1702		0.1077								0.1725666667		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6						REPSOL_66		2		0.2698		0.1702		0.1077								0.1825666667		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_66		2		0.2997		0.1702		0.1077								0.1925333333		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_66		2		0.3297		0.1702		0.1077								0.2025333333		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_66		2		0.4195		0.1661		0.1036								0.2297333333		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_66		2		0.5093		0.1661		0.1036								0.2596666667		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_66		2		0.5992		0.1661		0.1036								0.2896333333		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_66		2		0.689		0.1661		0.1036								0.3195666667		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_67		1		0.1799		0.1491						0.1658		0.1613		0.1645		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_67		1		0.2099		0.1491						0.1916		0.1576		0.1795		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_67		1		0.2398		0.1491						0.2156		0.1514		0.19445		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_67		1		0.2698		0.1491						0.2394		0.1505		0.20945		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_67		1		0.2997		0.1491										0.2244		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_67		1		0.3297		0.1491										0.2394		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_67		1		0.4195		0.145										0.28225		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_67		1		0.5093		0.145										0.32715		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_67		1		0.5992		0.145										0.3721		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_67		1		0.689		0.145										0.417		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45						REPSOL_67		2		0.2398		0.1702		0.1077								0.1725666667		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6						REPSOL_67		2		0.2698		0.1702		0.1077								0.1825666667		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_67		2		0.2997		0.1702		0.1077								0.1925333333		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_67		2		0.3297		0.1702		0.1077								0.2025333333		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_67		2		0.4195		0.1661		0.1036								0.2297333333		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_67		2		0.5093		0.1661		0.1036								0.2596666667		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_67		2		0.5992		0.1661		0.1036								0.2896333333		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_67		2		0.689		0.1661		0.1036								0.3195666667		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_68		1		0.1799		0.1491						0.1658		0.1613		0.1645		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_68		1		0.2099		0.1491						0.1916		0.1576		0.1795		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_68		1		0.2398		0.1491						0.2156		0.1514		0.19445		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_68		1		0.2698		0.1491						0.2394		0.1505		0.20945		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_68		1		0.2997		0.1491										0.2244		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_68		1		0.3297		0.1491										0.2394		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_68		1		0.4195		0.145										0.28225		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_68		1		0.5093		0.145										0.32715		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_68		1		0.5992		0.145										0.3721		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_68		1		0.689		0.145										0.417		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45						REPSOL_68		2		0.2398		0.1702		0.1077								0.1725666667		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6						REPSOL_68		2		0.2698		0.1702		0.1077								0.1825666667		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_68		2		0.2997		0.1702		0.1077								0.1925333333		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_68		2		0.3297		0.1702		0.1077								0.2025333333		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_68		2		0.4195		0.1661		0.1036								0.2297333333		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_68		2		0.5093		0.1661		0.1036								0.2596666667		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_68		2		0.5992		0.1661		0.1036								0.2896333333		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_68		2		0.689		0.1661		0.1036								0.3195666667		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_69		1		0.1799		0.1507						0.1658		0.1629		0.1653		VIVA		VIVA (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 2% desconto em termo de energiaEletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_69		1		0.2099		0.1507						0.1916		0.1592		0.1803		VIVA		VIVA (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 2% desconto em termo de energiaEletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_69		1		0.2398		0.1507						0.2156		0.153		0.19525		VIVA		VIVA (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 2% desconto em termo de energiaEletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_69		1		0.2698		0.1507						0.2394		0.1521		0.21025		VIVA		VIVA (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 2% desconto em termo de energiaEletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_69		1		0.2997		0.1507										0.2252		VIVA		VIVA (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 2% desconto em termo de energiaEletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_69		1		0.3297		0.1507										0.2402		VIVA		VIVA (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 2% desconto em termo de energiaEletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_69		1		0.4195		0.1465										0.283		VIVA		VIVA (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 2% desconto em termo de energiaEletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_69		1		0.5093		0.1465										0.3279		VIVA		VIVA (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 2% desconto em termo de energiaEletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_69		1		0.5992		0.1465										0.37285		VIVA		VIVA (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 2% desconto em termo de energiaEletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_69		1		0.689		0.1465										0.41775		VIVA		VIVA (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 2% desconto em termo de energiaEletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		3.45						REPSOL_69		2		0.2398		0.172		0.1088								0.1735333333		VIVA		VIVA (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 2% desconto em termo de energiaEletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		4.6						REPSOL_69		2		0.2698		0.172		0.1088								0.1835333333		VIVA		VIVA (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 2% desconto em termo de energiaEletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		5.75						REPSOL_69		2		0.2997		0.172		0.1088								0.1935		VIVA		VIVA (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 2% desconto em termo de energiaEletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		6.9						REPSOL_69		2		0.3297		0.172		0.1088								0.2035		VIVA		VIVA (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 2% desconto em termo de energiaEletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		10.35						REPSOL_69		2		0.4195		0.1679		0.1047								0.2307		VIVA		VIVA (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 2% desconto em termo de energiaEletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		13.8						REPSOL_69		2		0.5093		0.1679		0.1047								0.2606333333		VIVA		VIVA (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 2% desconto em termo de energiaEletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		17.25						REPSOL_69		2		0.5992		0.1679		0.1047								0.2906		VIVA		VIVA (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 2% desconto em termo de energiaEletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade/Gás		REPSOL_2		20.7						REPSOL_69		2		0.689		0.1679		0.1047								0.3205333333		VIVA		VIVA (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 2% desconto em termo de energiaEletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_70		1		0.1799		0.1491										0.1645		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_70		1		0.2099		0.1491										0.1795		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_70		1		0.2398		0.1491										0.19445		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_70		1		0.2698		0.1491										0.20945		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		5.75						REPSOL_70		1		0.2997		0.1491										0.2244		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		6.9						REPSOL_70		1		0.3297		0.1491										0.2394		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		10.35						REPSOL_70		1		0.4195		0.145										0.28225		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		13.8						REPSOL_70		1		0.5093		0.145										0.32715		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		17.25						REPSOL_70		1		0.5992		0.145										0.3721		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		20.7						REPSOL_70		1		0.689		0.145										0.417		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		3.45						REPSOL_70		2		0.2398		0.1702		0.1077								0.1725666667		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		4.6						REPSOL_70		2		0.2698		0.1702		0.1077								0.1825666667		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		5.75						REPSOL_70		2		0.2997		0.1702		0.1077								0.1925333333		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		6.9						REPSOL_70		2		0.3297		0.1702		0.1077								0.2025333333		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		10.35						REPSOL_70		2		0.4195		0.1661		0.1036								0.2297333333		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		13.8						REPSOL_70		2		0.5093		0.1661		0.1036								0.2596666667		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		17.25						REPSOL_70		2		0.5992		0.1661		0.1036								0.2896333333		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		20.7						REPSOL_70		2		0.689		0.1661		0.1036								0.3195666667		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_71		1		0.1799		0.1491										0.1645		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_71		1		0.2099		0.1491										0.1795		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_71		1		0.2398		0.1491										0.19445		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_71		1		0.2698		0.1491										0.20945		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		5.75						REPSOL_71		1		0.2997		0.1491										0.2244		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		6.9						REPSOL_71		1		0.3297		0.1491										0.2394		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		10.35						REPSOL_71		1		0.4195		0.145										0.28225		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		13.8						REPSOL_71		1		0.5093		0.145										0.32715		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		17.25						REPSOL_71		1		0.5992		0.145										0.3721		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		20.7						REPSOL_71		1		0.689		0.145										0.417		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		3.45						REPSOL_71		2		0.2398		0.1702		0.1077								0.1725666667		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		4.6						REPSOL_71		2		0.2698		0.1702		0.1077								0.1825666667		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		5.75						REPSOL_71		2		0.2997		0.1702		0.1077								0.1925333333		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		6.9						REPSOL_71		2		0.3297		0.1702		0.1077								0.2025333333		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		10.35						REPSOL_71		2		0.4195		0.1661		0.1036								0.2297333333		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		13.8						REPSOL_71		2		0.5093		0.1661		0.1036								0.2596666667		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		17.25						REPSOL_71		2		0.5992		0.1661		0.1036								0.2896333333		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		20.7						REPSOL_71		2		0.689		0.1661		0.1036								0.3195666667		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_72		1		0.1799		0.1491										0.1645		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_72		1		0.2099		0.1491										0.1795		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_72		1		0.2398		0.1491										0.19445		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_72		1		0.2698		0.1491										0.20945		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		5.75						REPSOL_72		1		0.2997		0.1491										0.2244		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		6.9						REPSOL_72		1		0.3297		0.1491										0.2394		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		10.35						REPSOL_72		1		0.4195		0.145										0.28225		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		13.8						REPSOL_72		1		0.5093		0.145										0.32715		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		17.25						REPSOL_72		1		0.5992		0.145										0.3721		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		20.7						REPSOL_72		1		0.689		0.145										0.417		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		3.45						REPSOL_72		2		0.2398		0.1702		0.1077								0.1725666667		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		4.6						REPSOL_72		2		0.2698		0.1702		0.1077								0.1825666667		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		5.75						REPSOL_72		2		0.2997		0.1702		0.1077								0.1925333333		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		6.9						REPSOL_72		2		0.3297		0.1702		0.1077								0.2025333333		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		10.35						REPSOL_72		2		0.4195		0.1661		0.1036								0.2297333333		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		13.8						REPSOL_72		2		0.5093		0.1661		0.1036								0.2596666667		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		17.25						REPSOL_72		2		0.5992		0.1661		0.1036								0.2896333333		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		20.7						REPSOL_72		2		0.689		0.1661		0.1036								0.3195666667		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_73		1		0.1799		0.1507										0.1653		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_73		1		0.2099		0.1507										0.1803		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_73		1		0.2398		0.1507										0.19525		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_73		1		0.2698		0.1507										0.21025		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		5.75						REPSOL_73		1		0.2997		0.1507										0.2252		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		6.9						REPSOL_73		1		0.3297		0.1507										0.2402		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		10.35						REPSOL_73		1		0.4195		0.1465										0.283		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		13.8						REPSOL_73		1		0.5093		0.1465										0.3279		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		17.25						REPSOL_73		1		0.5992		0.1465										0.37285		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		20.7						REPSOL_73		1		0.689		0.1465										0.41775		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		3.45						REPSOL_73		2		0.2398		0.172		0.1088								0.1735333333		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		4.6						REPSOL_73		2		0.2698		0.172		0.1088								0.1835333333		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		5.75						REPSOL_73		2		0.2997		0.172		0.1088								0.1935		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		6.9						REPSOL_73		2		0.3297		0.172		0.1088								0.2035		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		10.35						REPSOL_73		2		0.4195		0.1679		0.1047								0.2307		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		13.8						REPSOL_73		2		0.5093		0.1679		0.1047								0.2606333333		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		17.25						REPSOL_73		2		0.5992		0.1679		0.1047								0.2906		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		20.7						REPSOL_73		2		0.689		0.1679		0.1047								0.3205333333		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_74		1		0.1799		0.1507										0.1653		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e AguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_74		1		0.2099		0.1507										0.1803		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e AguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_74		1		0.2398		0.1507										0.19525		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e AguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_74		1		0.2698		0.1507										0.21025		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e AguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		5.75						REPSOL_74		1		0.2997		0.1507										0.2252		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e AguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		6.9						REPSOL_74		1		0.3297		0.1507										0.2402		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e AguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		10.35						REPSOL_74		1		0.4195		0.1465										0.283		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e AguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		13.8						REPSOL_74		1		0.5093		0.1465										0.3279		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e AguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		17.25						REPSOL_74		1		0.5992		0.1465										0.37285		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e AguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		20.7						REPSOL_74		1		0.689		0.1465										0.41775		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e AguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		3.45						REPSOL_74		2		0.2398		0.172		0.1088								0.1735333333		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e AguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		4.6						REPSOL_74		2		0.2698		0.172		0.1088								0.1835333333		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e AguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		5.75						REPSOL_74		2		0.2997		0.172		0.1088								0.1935		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e AguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		6.9						REPSOL_74		2		0.3297		0.172		0.1088								0.2035		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e AguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		10.35						REPSOL_74		2		0.4195		0.1679		0.1047								0.2307		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e AguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		13.8						REPSOL_74		2		0.5093		0.1679		0.1047								0.2606333333		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e AguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		17.25						REPSOL_74		2		0.5992		0.1679		0.1047								0.2906		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e AguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		20.7						REPSOL_74		2		0.689		0.1679		0.1047								0.3205333333		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e AguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_75		1		0.1799		0.1507										0.1653		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_75		1		0.2099		0.1507										0.1803		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_75		1		0.2398		0.1507										0.19525		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_75		1		0.2698		0.1507										0.21025		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		5.75						REPSOL_75		1		0.2997		0.1507										0.2252		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		6.9						REPSOL_75		1		0.3297		0.1507										0.2402		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		10.35						REPSOL_75		1		0.4195		0.1465										0.283		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		13.8						REPSOL_75		1		0.5093		0.1465										0.3279		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		17.25						REPSOL_75		1		0.5992		0.1465										0.37285		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		20.7						REPSOL_75		1		0.689		0.1465										0.41775		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		3.45						REPSOL_75		2		0.2398		0.172		0.1088								0.1735333333		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		4.6						REPSOL_75		2		0.2698		0.172		0.1088								0.1835333333		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		5.75						REPSOL_75		2		0.2997		0.172		0.1088								0.1935		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		6.9						REPSOL_75		2		0.3297		0.172		0.1088								0.2035		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		10.35						REPSOL_75		2		0.4195		0.1679		0.1047								0.2307		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		13.8						REPSOL_75		2		0.5093		0.1679		0.1047								0.2606333333		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		17.25						REPSOL_75		2		0.5992		0.1679		0.1047								0.2906		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		20.7						REPSOL_75		2		0.689		0.1679		0.1047								0.3205333333		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_76		1		0.1799		0.1507										0.1653		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD +  FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito DiretoPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_76		1		0.2099		0.1507										0.1803		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD +  FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito DiretoPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_76		1		0.2398		0.1507										0.19525		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD +  FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito DiretoPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_76		1		0.2698		0.1507										0.21025		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD +  FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito DiretoPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		5.75						REPSOL_76		1		0.2997		0.1507										0.2252		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD +  FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito DiretoPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		6.9						REPSOL_76		1		0.3297		0.1507										0.2402		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD +  FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito DiretoPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		10.35						REPSOL_76		1		0.4195		0.1465										0.283		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD +  FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito DiretoPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		13.8						REPSOL_76		1		0.5093		0.1465										0.3279		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD +  FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito DiretoPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		17.25						REPSOL_76		1		0.5992		0.1465										0.37285		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD +  FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito DiretoPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		20.7						REPSOL_76		1		0.689		0.1465										0.41775		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD +  FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito DiretoPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		3.45						REPSOL_76		2		0.2398		0.172		0.1088								0.1735333333		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD +  FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito DiretoPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		4.6						REPSOL_76		2		0.2698		0.172		0.1088								0.1835333333		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD +  FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito DiretoPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		5.75						REPSOL_76		2		0.2997		0.172		0.1088								0.1935		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD +  FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito DiretoPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		6.9						REPSOL_76		2		0.3297		0.172		0.1088								0.2035		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD +  FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito DiretoPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		10.35						REPSOL_76		2		0.4195		0.1679		0.1047								0.2307		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD +  FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito DiretoPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		13.8						REPSOL_76		2		0.5093		0.1679		0.1047								0.2606333333		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD +  FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito DiretoPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		17.25						REPSOL_76		2		0.5992		0.1679		0.1047								0.2906		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD +  FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito DiretoPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		20.7						REPSOL_76		2		0.689		0.1679		0.1047								0.3205333333		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD +  FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito DiretoPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_77		1		0.1799		0.1507										0.1653		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_77		1		0.2099		0.1507										0.1803		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_77		1		0.2398		0.1507										0.19525		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_77		1		0.2698		0.1507										0.21025		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		5.75						REPSOL_77		1		0.2997		0.1507										0.2252		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		6.9						REPSOL_77		1		0.3297		0.1507										0.2402		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		10.35						REPSOL_77		1		0.4195		0.1465										0.283		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		13.8						REPSOL_77		1		0.5093		0.1465										0.3279		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		17.25						REPSOL_77		1		0.5992		0.1465										0.37285		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		20.7						REPSOL_77		1		0.689		0.1465										0.41775		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		3.45						REPSOL_77		2		0.2398		0.172		0.1088								0.1735333333		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		4.6						REPSOL_77		2		0.2698		0.172		0.1088								0.1835333333		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		5.75						REPSOL_77		2		0.2997		0.172		0.1088								0.1935		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		6.9						REPSOL_77		2		0.3297		0.172		0.1088								0.2035		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		10.35						REPSOL_77		2		0.4195		0.1679		0.1047								0.2307		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		13.8						REPSOL_77		2		0.5093		0.1679		0.1047								0.2606333333		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		17.25						REPSOL_77		2		0.5992		0.1679		0.1047								0.2906		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		20.7						REPSOL_77		2		0.689		0.1679		0.1047								0.3205333333		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_78		1		0.1799		0.1507										0.1653		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_78		1		0.2099		0.1507										0.1803		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_78		1		0.2398		0.1507										0.19525		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_78		1		0.2698		0.1507										0.21025		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		5.75						REPSOL_78		1		0.2997		0.1507										0.2252		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		6.9						REPSOL_78		1		0.3297		0.1507										0.2402		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		10.35						REPSOL_78		1		0.4195		0.1465										0.283		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		13.8						REPSOL_78		1		0.5093		0.1465										0.3279		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		17.25						REPSOL_78		1		0.5992		0.1465										0.37285		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		20.7						REPSOL_78		1		0.689		0.1465										0.41775		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		3.45						REPSOL_78		2		0.2398		0.172		0.1088								0.1735333333		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		4.6						REPSOL_78		2		0.2698		0.172		0.1088								0.1835333333		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		5.75						REPSOL_78		2		0.2997		0.172		0.1088								0.1935		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		6.9						REPSOL_78		2		0.3297		0.172		0.1088								0.2035		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		10.35						REPSOL_78		2		0.4195		0.1679		0.1047								0.2307		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		13.8						REPSOL_78		2		0.5093		0.1679		0.1047								0.2606333333		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		17.25						REPSOL_78		2		0.5992		0.1679		0.1047								0.2906		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		20.7						REPSOL_78		2		0.689		0.1679		0.1047								0.3205333333		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_79		1		0.1799		0.1507										0.1653		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_79		1		0.2099		0.1507										0.1803		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_79		1		0.2398		0.1507										0.19525		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_79		1		0.2698		0.1507										0.21025		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		5.75						REPSOL_79		1		0.2997		0.1507										0.2252		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		6.9						REPSOL_79		1		0.3297		0.1507										0.2402		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		10.35						REPSOL_79		1		0.4195		0.1465										0.283		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		13.8						REPSOL_79		1		0.5093		0.1465										0.3279		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		17.25						REPSOL_79		1		0.5992		0.1465										0.37285		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		20.7						REPSOL_79		1		0.689		0.1465										0.41775		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		3.45						REPSOL_79		2		0.2398		0.172		0.1088								0.1735333333		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		4.6						REPSOL_79		2		0.2698		0.172		0.1088								0.1835333333		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		5.75						REPSOL_79		2		0.2997		0.172		0.1088								0.1935		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		6.9						REPSOL_79		2		0.3297		0.172		0.1088								0.2035		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		10.35						REPSOL_79		2		0.4195		0.1679		0.1047								0.2307		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		13.8						REPSOL_79		2		0.5093		0.1679		0.1047								0.2606333333		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		17.25						REPSOL_79		2		0.5992		0.1679		0.1047								0.2906		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		20.7						REPSOL_79		2		0.689		0.1679		0.1047								0.3205333333		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_80		1		0.1799		0.1522										0.16605		LEVE		LEVE - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação EletronicaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_80		1		0.2099		0.1522										0.18105		LEVE		LEVE - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação EletronicaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_80		1		0.2398		0.1522										0.196		LEVE		LEVE - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação EletronicaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_80		1		0.2698		0.1522										0.211		LEVE		LEVE - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação EletronicaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		5.75						REPSOL_80		1		0.2997		0.1522										0.22595		LEVE		LEVE - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação EletronicaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		6.9						REPSOL_80		1		0.3297		0.1522										0.24095		LEVE		LEVE - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação EletronicaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		10.35						REPSOL_80		1		0.4195		0.148										0.28375		LEVE		LEVE - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação EletronicaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		13.8						REPSOL_80		1		0.5093		0.148										0.32865		LEVE		LEVE - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação EletronicaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		17.25						REPSOL_80		1		0.5992		0.148										0.3736		LEVE		LEVE - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação EletronicaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		20.7						REPSOL_80		1		0.689		0.148										0.4185		LEVE		LEVE - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação EletronicaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		3.45						REPSOL_80		2		0.2398		0.1737		0.1099								0.1744666667		LEVE		LEVE - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação EletronicaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		4.6						REPSOL_80		2		0.2698		0.1737		0.1099								0.1844666667		LEVE		LEVE - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação EletronicaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		5.75						REPSOL_80		2		0.2997		0.1737		0.1099								0.1944333333		LEVE		LEVE - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação EletronicaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		6.9						REPSOL_80		2		0.3297		0.1737		0.1099								0.2044333333		LEVE		LEVE - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação EletronicaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		10.35						REPSOL_80		2		0.4195		0.1696		0.1058								0.2316333333		LEVE		LEVE - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação EletronicaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		13.8						REPSOL_80		2		0.5093		0.1696		0.1058								0.2615666667		LEVE		LEVE - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação EletronicaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		17.25						REPSOL_80		2		0.5992		0.1696		0.1058								0.2915333333		LEVE		LEVE - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação EletronicaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		20.7						REPSOL_80		2		0.689		0.1696		0.1058								0.3214666667		LEVE		LEVE - 1% Desc (FE)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação EletronicaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_81		1		0.1799		0.1522										0.16605		LEVE		LEVE - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_81		1		0.2099		0.1522										0.18105		LEVE		LEVE - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_81		1		0.2398		0.1522										0.196		LEVE		LEVE - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_81		1		0.2698		0.1522										0.211		LEVE		LEVE - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		5.75						REPSOL_81		1		0.2997		0.1522										0.22595		LEVE		LEVE - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		6.9						REPSOL_81		1		0.3297		0.1522										0.24095		LEVE		LEVE - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		10.35						REPSOL_81		1		0.4195		0.148										0.28375		LEVE		LEVE - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		13.8						REPSOL_81		1		0.5093		0.148										0.32865		LEVE		LEVE - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		17.25						REPSOL_81		1		0.5992		0.148										0.3736		LEVE		LEVE - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		20.7						REPSOL_81		1		0.689		0.148										0.4185		LEVE		LEVE - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		3.45						REPSOL_81		2		0.2398		0.1737		0.1099								0.1744666667		LEVE		LEVE - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		4.6						REPSOL_81		2		0.2698		0.1737		0.1099								0.1844666667		LEVE		LEVE - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		5.75						REPSOL_81		2		0.2997		0.1737		0.1099								0.1944333333		LEVE		LEVE - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		6.9						REPSOL_81		2		0.3297		0.1737		0.1099								0.2044333333		LEVE		LEVE - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		10.35						REPSOL_81		2		0.4195		0.1696		0.1058								0.2316333333		LEVE		LEVE - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		13.8						REPSOL_81		2		0.5093		0.1696		0.1058								0.2615666667		LEVE		LEVE - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		17.25						REPSOL_81		2		0.5992		0.1696		0.1058								0.2915333333		LEVE		LEVE - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		20.7						REPSOL_81		2		0.689		0.1696		0.1058								0.3214666667		LEVE		LEVE - 1% Desc (DD)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_82		1		0.1799		0.1522										0.16605		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_82		1		0.2099		0.1522										0.18105		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_82		1		0.2398		0.1522										0.196		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_82		1		0.2698		0.1522										0.211		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		5.75						REPSOL_82		1		0.2997		0.1522										0.22595		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		6.9						REPSOL_82		1		0.3297		0.1522										0.24095		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		10.35						REPSOL_82		1		0.4195		0.148										0.28375		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		13.8						REPSOL_82		1		0.5093		0.148										0.32865		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		17.25						REPSOL_82		1		0.5992		0.148										0.3736		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		20.7						REPSOL_82		1		0.689		0.148										0.4185		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		3.45						REPSOL_82		2		0.2398		0.1737		0.1099								0.1744666667		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		4.6						REPSOL_82		2		0.2698		0.1737		0.1099								0.1844666667		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		5.75						REPSOL_82		2		0.2997		0.1737		0.1099								0.1944333333		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		6.9						REPSOL_82		2		0.3297		0.1737		0.1099								0.2044333333		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		10.35						REPSOL_82		2		0.4195		0.1696		0.1058								0.2316333333		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		13.8						REPSOL_82		2		0.5093		0.1696		0.1058								0.2615666667		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		17.25						REPSOL_82		2		0.5992		0.1696		0.1058								0.2915333333		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		20.7						REPSOL_82		2		0.689		0.1696		0.1058								0.3214666667		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_83		1		0.1799		0.1522										0.16605		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_83		1		0.2099		0.1522										0.18105		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_83		1		0.2398		0.1522										0.196		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_83		1		0.2698		0.1522										0.211		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		5.75						REPSOL_83		1		0.2997		0.1522										0.22595		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		6.9						REPSOL_83		1		0.3297		0.1522										0.24095		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		10.35						REPSOL_83		1		0.4195		0.148										0.28375		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		13.8						REPSOL_83		1		0.5093		0.148										0.32865		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		17.25						REPSOL_83		1		0.5992		0.148										0.3736		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		20.7						REPSOL_83		1		0.689		0.148										0.4185		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		3.45						REPSOL_83		2		0.2398		0.1737		0.1099								0.1744666667		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		4.6						REPSOL_83		2		0.2698		0.1737		0.1099								0.1844666667		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		5.75						REPSOL_83		2		0.2997		0.1737		0.1099								0.1944333333		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		6.9						REPSOL_83		2		0.3297		0.1737		0.1099								0.2044333333		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		10.35						REPSOL_83		2		0.4195		0.1696		0.1058								0.2316333333		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		13.8						REPSOL_83		2		0.5093		0.1696		0.1058								0.2615666667		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		17.25						REPSOL_83		2		0.5992		0.1696		0.1058								0.2915333333		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		20.7						REPSOL_83		2		0.689		0.1696		0.1058								0.3214666667		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_84		1		0.1799		0.1522										0.16605		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_84		1		0.2099		0.1522										0.18105		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_84		1		0.2398		0.1522										0.196		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_84		1		0.2698		0.1522										0.211		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		5.75						REPSOL_84		1		0.2997		0.1522										0.22595		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		6.9						REPSOL_84		1		0.3297		0.1522										0.24095		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		10.35						REPSOL_84		1		0.4195		0.148										0.28375		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		13.8						REPSOL_84		1		0.5093		0.148										0.32865		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		17.25						REPSOL_84		1		0.5992		0.148										0.3736		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		20.7						REPSOL_84		1		0.689		0.148										0.4185		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		3.45						REPSOL_84		2		0.2398		0.1737		0.1099								0.1744666667		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		4.6						REPSOL_84		2		0.2698		0.1737		0.1099								0.1844666667		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		5.75						REPSOL_84		2		0.2997		0.1737		0.1099								0.1944333333		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		6.9						REPSOL_84		2		0.3297		0.1737		0.1099								0.2044333333		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		10.35						REPSOL_84		2		0.4195		0.1696		0.1058								0.2316333333		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		13.8						REPSOL_84		2		0.5093		0.1696		0.1058								0.2615666667		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		17.25						REPSOL_84		2		0.5992		0.1696		0.1058								0.2915333333		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		20.7						REPSOL_84		2		0.689		0.1696		0.1058								0.3214666667		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		Eletricidade		REPSOL_2		1.15		1				REPSOL_85		1		0.1799		0.1537										0.1668		LEVE		LEVE - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve sem descontosPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		2.3		2				REPSOL_85		1		0.2099		0.1537										0.1818		LEVE		LEVE - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve sem descontosPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		3.45		3				REPSOL_85		1		0.2398		0.1537										0.19675		LEVE		LEVE - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve sem descontosPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		4.6		4				REPSOL_85		1		0.2698		0.1537										0.21175		LEVE		LEVE - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve sem descontosPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		5.75						REPSOL_85		1		0.2997		0.1537										0.2267		LEVE		LEVE - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve sem descontosPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		6.9						REPSOL_85		1		0.3297		0.1537										0.2417		LEVE		LEVE - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve sem descontosPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		10.35						REPSOL_85		1		0.4195		0.1495										0.2845		LEVE		LEVE - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve sem descontosPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		13.8						REPSOL_85		1		0.5093		0.1495										0.3294		LEVE		LEVE - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve sem descontosPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		17.25						REPSOL_85		1		0.5992		0.1495										0.37435		LEVE		LEVE - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve sem descontosPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		20.7						REPSOL_85		1		0.689		0.1495										0.41925		LEVE		LEVE - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve sem descontosPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		3.45						REPSOL_85		2		0.2398		0.1755		0.111								0.1754333333		LEVE		LEVE - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve sem descontosPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		4.6						REPSOL_85		2		0.2698		0.1755		0.111								0.1854333333		LEVE		LEVE - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve sem descontosPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		5.75						REPSOL_85		2		0.2997		0.1755		0.111								0.1954		LEVE		LEVE - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve sem descontosPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		6.9						REPSOL_85		2		0.3297		0.1755		0.111								0.2054		LEVE		LEVE - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve sem descontosPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		10.35						REPSOL_85		2		0.4195		0.1713		0.1068								0.2325333333		LEVE		LEVE - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve sem descontosPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		13.8						REPSOL_85		2		0.5093		0.1713		0.1068								0.2624666667		LEVE		LEVE - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve sem descontosPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		17.25						REPSOL_85		2		0.5992		0.1713		0.1068								0.2924333333		LEVE		LEVE - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve sem descontosPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Eletricidade		REPSOL_2		20.7						REPSOL_85		2		0.689		0.1713		0.1068								0.3223666667		LEVE		LEVE - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12		0		0		0		0		ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve sem descontosPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		0		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		0		0		210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-		0		Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		Gás		YESENERGY		1.15		1				YESENERGY_01		1										0.103		0.2009				Mono Gás		Contratação Electronica, Pagamento por Debito Direto		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		12/31/99		100		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Residencial e Empresas nos escalões 1,2,3,4 . Disponivel para adesão ate 31-12-2022 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		YESENERGY		2.3		2				YESENERGY_01		1										0.1238		0.1976				Mono Gás		Contratação Electronica, Pagamento por Debito Direto		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		12/31/99		100		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Residencial e Empresas nos escalões 1,2,3,4 . Disponivel para adesão ate 31-12-2022 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		YESENERGY		3.45		3				YESENERGY_01		1										0.154		0.1935				Mono Gás		Contratação Electronica, Pagamento por Debito Direto		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		12/31/99		100		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Residencial e Empresas nos escalões 1,2,3,4 . Disponivel para adesão ate 31-12-2022 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Gás		YESENERGY		4.6		4				YESENERGY_01		1										0.1696		0.1923				Mono Gás		Contratação Electronica, Pagamento por Debito Direto		Tod		0		0		0		0		0		GN		12		10/1/22		12/31/99		100		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Residencial e Empresas nos escalões 1,2,3,4 . Disponivel para adesão ate 31-12-2022 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		1.15		1				YESENERGY_02		1		0.1499		0.1549										0.1524		YES ENERGY _  #SMARTLIVING		Contratação Electronica, Pagamento por Debito Direto		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Residencial e Empresas com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€. 		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		2.3		2				YESENERGY_02		1		0.2099		0.1549										0.1824		YES ENERGY _  #SMARTLIVING		Contratação Electronica, Pagamento por Debito Direto		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Residencial e Empresas com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€. 		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		3.45		3				YESENERGY_02		1		0.1798		0.1549										0.16735		YES ENERGY _  #SMARTLIVING		Contratação Electronica, Pagamento por Debito Direto		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Residencial e Empresas com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€. 		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		4.6		4				YESENERGY_02		1		0.2098		0.1549										0.18235		YES ENERGY _  #SMARTLIVING		Contratação Electronica, Pagamento por Debito Direto		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Residencial e Empresas com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€. 		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		5.75						YESENERGY_02		1		0.2397		0.1549										0.1973		YES ENERGY _  #SMARTLIVING		Contratação Electronica, Pagamento por Debito Direto		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Residencial e Empresas com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€. 		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		6.9						YESENERGY_02		1		0.2797		0.1549										0.2173		YES ENERGY _  #SMARTLIVING		Contratação Electronica, Pagamento por Debito Direto		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Residencial e Empresas com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€. 		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		10.35						YESENERGY_02		1		0.4595		0.1549										0.3072		YES ENERGY _  #SMARTLIVING		Contratação Electronica, Pagamento por Debito Direto		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Residencial e Empresas com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€. 		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		13.8						YESENERGY_02		1		0.5493		0.1549										0.3521		YES ENERGY _  #SMARTLIVING		Contratação Electronica, Pagamento por Debito Direto		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Residencial e Empresas com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€. 		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		17.25						YESENERGY_02		1		0.6392		0.1549										0.39705		YES ENERGY _  #SMARTLIVING		Contratação Electronica, Pagamento por Debito Direto		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Residencial e Empresas com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€. 		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		20.7						YESENERGY_02		1		0.729		0.1549										0.44195		YES ENERGY _  #SMARTLIVING		Contratação Electronica, Pagamento por Debito Direto		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Residencial e Empresas com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€. 		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		3.45						YESENERGY_02		2		0.1798		0.2015		0.0972								0.1595		YES ENERGY _  #SMARTLIVING		Contratação Electronica, Pagamento por Debito Direto		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Residencial e Empresas com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€. 		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		4.6						YESENERGY_02		2		0.2098		0.2015		0.0972								0.1695		YES ENERGY _  #SMARTLIVING		Contratação Electronica, Pagamento por Debito Direto		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Residencial e Empresas com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€. 		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		5.75						YESENERGY_02		2		0.2397		0.2015		0.0972								0.1794666667		YES ENERGY _  #SMARTLIVING		Contratação Electronica, Pagamento por Debito Direto		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Residencial e Empresas com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€. 		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		6.9						YESENERGY_02		2		0.2797		0.2015		0.0972								0.1928		YES ENERGY _  #SMARTLIVING		Contratação Electronica, Pagamento por Debito Direto		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Residencial e Empresas com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€. 		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		10.35						YESENERGY_02		2		0.4595		0.2015		0.0972								0.2527333333		YES ENERGY _  #SMARTLIVING		Contratação Electronica, Pagamento por Debito Direto		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Residencial e Empresas com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€. 		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		13.8						YESENERGY_02		2		0.5493		0.2015		0.0972								0.2826666667		YES ENERGY _  #SMARTLIVING		Contratação Electronica, Pagamento por Debito Direto		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Residencial e Empresas com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€. 		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		17.25						YESENERGY_02		2		0.6392		0.2015		0.0972								0.3126333333		YES ENERGY _  #SMARTLIVING		Contratação Electronica, Pagamento por Debito Direto		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Residencial e Empresas com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€. 		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		20.7						YESENERGY_02		2		0.729		0.2015		0.0972								0.3425666667		YES ENERGY _  #SMARTLIVING		Contratação Electronica, Pagamento por Debito Direto		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Residencial e Empresas com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€. 		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		27.6						YESENERGY_02		3		1.0687		0.3758		0.2058		0.1126						0.440725		YES ENERGY _  #SMARTLIVING		Contratação Electronica, Pagamento por Debito Direto		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Residencial e Empresas com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€. 		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		34.5						YESENERGY_02		3		1.2483		0.3758		0.2058		0.1126						0.485625		YES ENERGY _  #SMARTLIVING		Contratação Electronica, Pagamento por Debito Direto		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Residencial e Empresas com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€. 		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		41.4						YESENERGY_02		3		1.428		0.3758		0.2058		0.1126						0.53055		YES ENERGY _  #SMARTLIVING		Contratação Electronica, Pagamento por Debito Direto		Tod		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Residencial e Empresas com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€. 		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		1.15		1				YESENERGY_03		1		0.2299		0.1375										0.1837		YES ENERGY _  #MY FAMILY		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		2.3		2				YESENERGY_03		1		0.2599		0.1375										0.1987		YES ENERGY _  #MY FAMILY		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		3.45		3				YESENERGY_03		1		0.4398		0.1375										0.28865		YES ENERGY _  #MY FAMILY		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		4.6		4				YESENERGY_03		1		0.4698		0.1375										0.30365		YES ENERGY _  #MY FAMILY		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		5.75						YESENERGY_03		1		0.4997		0.1375										0.3186		YES ENERGY _  #MY FAMILY		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		6.9						YESENERGY_03		1		0.6297		0.1375										0.3836		YES ENERGY _  #MY FAMILY		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		10.35						YESENERGY_03		1		0.7195		0.1375										0.4285		YES ENERGY _  #MY FAMILY		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		13.8						YESENERGY_03		1		0.9593		0.1375										0.5484		YES ENERGY _  #MY FAMILY		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		17.25						YESENERGY_03		1		1.0492		0.1375										0.59335		YES ENERGY _  #MY FAMILY		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		20.7						YESENERGY_03		1		1.139		0.1375										0.63825		YES ENERGY _  #MY FAMILY		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		3.45						YESENERGY_03		2		0.4398		0.1841		0.0798								0.2345666667		YES ENERGY _  #MY FAMILY		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		4.6						YESENERGY_03		2		0.4698		0.1841		0.0798								0.2445666667		YES ENERGY _  #MY FAMILY		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		5.75						YESENERGY_03		2		0.4997		0.1841		0.0798								0.2545333333		YES ENERGY _  #MY FAMILY		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		6.9						YESENERGY_03		2		0.6297		0.1841		0.0798								0.2978666667		YES ENERGY _  #MY FAMILY		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		10.35						YESENERGY_03		2		0.7195		0.1841		0.0798								0.3278		YES ENERGY _  #MY FAMILY		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		13.8						YESENERGY_03		2		0.9593		0.1841		0.0798								0.4077333333		YES ENERGY _  #MY FAMILY		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		17.25						YESENERGY_03		2		1.0492		0.1841		0.0798								0.4377		YES ENERGY _  #MY FAMILY		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		20.7						YESENERGY_03		2		1.139		0.1841		0.0798								0.4676333333		YES ENERGY _  #MY FAMILY		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		27.6						YESENERGY_03		3		1.4687		0.3584		0.1884		0.0952						0.527675		YES ENERGY _  #MY FAMILY		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		34.5						YESENERGY_03		3		1.6483		0.3584		0.1884		0.0952						0.572575		YES ENERGY _  #MY FAMILY		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		41.4						YESENERGY_03		3		1.828		0.3584		0.1884		0.0952						0.6175		YES ENERGY _  #MY FAMILY		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Dom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		1.15		1				YESENERGY_04		1		0.2299		0.1375										0.1837		YES ENERGY _  #MY BUSINESS		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Não Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		2.3		2				YESENERGY_04		1		0.2599		0.1375										0.1987		YES ENERGY _  #MY BUSINESS		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Não Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		3.45		3				YESENERGY_04		1		0.4398		0.1375										0.28865		YES ENERGY _  #MY BUSINESS		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Não Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		4.6		4				YESENERGY_04		1		0.4698		0.1375										0.30365		YES ENERGY _  #MY BUSINESS		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Não Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		5.75						YESENERGY_04		1		0.4997		0.1375										0.3186		YES ENERGY _  #MY BUSINESS		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Não Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		6.9						YESENERGY_04		1		0.6297		0.1375										0.3836		YES ENERGY _  #MY BUSINESS		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Não Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		10.35						YESENERGY_04		1		0.7195		0.1375										0.4285		YES ENERGY _  #MY BUSINESS		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Não Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		13.8						YESENERGY_04		1		0.9593		0.1375										0.5484		YES ENERGY _  #MY BUSINESS		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Não Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		17.25						YESENERGY_04		1		1.0492		0.1375										0.59335		YES ENERGY _  #MY BUSINESS		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Não Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		20.7						YESENERGY_04		1		1.139		0.1375										0.63825		YES ENERGY _  #MY BUSINESS		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Não Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		3.45						YESENERGY_04		2		0.4398		0.1841		0.0798								0.2345666667		YES ENERGY _  #MY BUSINESS		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Não Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		4.6						YESENERGY_04		2		0.4698		0.1841		0.0798								0.2445666667		YES ENERGY _  #MY BUSINESS		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Não Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		5.75						YESENERGY_04		2		0.4997		0.1841		0.0798								0.2545333333		YES ENERGY _  #MY BUSINESS		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Não Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		6.9						YESENERGY_04		2		0.6297		0.1841		0.0798								0.2978666667		YES ENERGY _  #MY BUSINESS		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Não Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		10.35						YESENERGY_04		2		0.7195		0.1841		0.0798								0.3278		YES ENERGY _  #MY BUSINESS		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Não Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		13.8						YESENERGY_04		2		0.9593		0.1841		0.0798								0.4077333333		YES ENERGY _  #MY BUSINESS		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Não Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		17.25						YESENERGY_04		2		1.0492		0.1841		0.0798								0.4377		YES ENERGY _  #MY BUSINESS		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Não Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		20.7						YESENERGY_04		2		1.139		0.1841		0.0798								0.4676333333		YES ENERGY _  #MY BUSINESS		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Não Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		27.6						YESENERGY_04		3		1.4687		0.3584		0.1884		0.0952						0.527675		YES ENERGY _  #MY BUSINESS		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Não Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		34.5						YESENERGY_04		3		1.6483		0.3584		0.1884		0.0952						0.572575		YES ENERGY _  #MY BUSINESS		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Não Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		Eletricidade		YESENERGY		41.4						YESENERGY_04		3		1.828		0.3584		0.1884		0.0952						0.6175		YES ENERGY _  #MY BUSINESS		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Ndom		123		0		0		0		0		ELE		12		1/1/23		12/31/99		100		10		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Não Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		0		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		0		0		Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-		0		-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-





CondComerciais

		COM		COD_Proposta		NomeProposta		TxTModalidade		Segmento		TipoContagem		ConsIni_GN		ConsFim_GN		ConsIni_ELE		ConsFim_ELE		Fornecimento		DuracaoContrato		Data ini		Data fim		FiltroContratacao		Filtrofaturacao		FiltroPagamento		FiltroAtendimento		FiltroFidelização		FiltroRenovavel		FiltroRestrições		FiltroPrecosIndex		FiltroServicosAdic		FiltroTarifaSocial		FiltroReembolsos		FiltroNovosClientes		CustoServicos_s/IVA (€/ano)		CustoServicos_c/IVA (€/ano)		ReembFixo (€/ano)		ReembTF_ELE (%)		ReembTW_ELE (%)		ReembW_ELE (€/kWh)		ReembTF_GN (%)		ReembTW_GN (%)		ReembW_GN (€/kWh)		DescontNovoCliente_c/IVA (€/ano)		Desc. TF_ELE (%) - Novo Cliente		Desc. TW_ELE (%) - Novo Cliente		Desc. W_ELE (€/kWh) - Novo Cliente		Desc. TF_GN (%) - Novo Cliente		Desc. TW_GN (%) - Novo Cliente		Desc. W_GN (€/kWh) - Novo Cliente		TxTOferta		TxTERSE		LinkCOM		LinkOfertaCom		LinkFichaPadrao		LinkCondicoesGerais		ContactoComercialTel		ContactoWEBouMAIL		Contrat_Elect		Contrat_Presen		Contrat_Telef		TxTContratação		TxTFatura		TxTPagamento		TxTAtendimento		TxTFaturacao		TxTFidelização		TxTRestricoesAdic		Detalhe restrições		DetalheOutrosDesc/benefi		TxTAtualizaPrecos		TxTServicoAdic		TxToutrosServicoAdic		TxTReembolsos

		EDPSU		TUR		Condições de preço regulado		 		Tod		123										ELE		12		1/1/23		12/31/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N																																		Tarifa Regulada de Último Recurso e Tarifas em regime equiparado		Oferta disponibilizada pela SU Eletricidade. Para opções simples e bi-horárias com potências inferiores ou iguais a 20,7 kVA a Goldenergy apresenta condições de preço regulado (Regime Equiparado ao abrigo da Portaria n.º 348/2017).		https://www.erse.pt/media/0fqpafb0/comunicado_regime-equiparado_vf.pdf		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/601/tarifas-baixa-tensao-normal		 		https://cms.sueletricidade.pt/sites/default/files/2020-11/Contratos%20SU%20ELETRICIDADE%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20BTN.pdf		808505505		https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/636/fazer-um-novo-contrato		https://sueletricidade.pt/pt-pt/contacts		https://sueletricidade.pt/pt-pt/lojas		808505505		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		CUR		CUR		Tarifa Mercado Regulado		 		Tod		 										GN		12		10/1/22		9/30/23		111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N																																		Tarifa Transitória		Tarifa transitória aplicável aos consumidores no mercado regulado de gás natural.		NA		NA						 		 		 		 		 		Eletrónical, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel, 		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, Bi-mestral		Não tem fidelização		-		-		-		-		-		-		-

		U1		U1		A minha fatura		 		Tod		123										ELE		12						111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N																																		Preços do Utilizador		 										 		 		 		 		 		Utilizador		Utilizador		Utilizador		Utilizador		Utilizador		Utilizador		-		-		-		-		-		-		-

		ALFAENERGIA		ALFAENERGIA_01		Tarifa ALFA NEGÓCIOS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Ndom		123										ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		100		1011		S		N		N		S		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Empresarial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/empresa/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt				234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		2.1 O presente Contrato tem a duração máxima de 12 (doze) meses,... 12.6.A Cessação antecipada do presente Contrato ... constitui,..., uma penalidade ...e: 12.6.1... Consumo anual acima de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do produto de 5,0 € por cada MWh de energia elétrica prevista fornecer, ... 12.6.2 ...Consumo anual abaixo de 7MWh, ficam sujeitos a uma penalidade, no valor resultante do valor diário da potência contratada prevista até ao final do contrato, ...		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		ALFAENERGIA		ALFAENERGIA_02		Tarifa ALFA MAIS INDEX BTN		Tarifa Indexada		Dom		123										ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Este tarifário é indexado ao mercado e aplicável a clientes BTN Residencial.O preço com referência aos preços OMIE de Dezembro 2022, supondo CGS= 5,4 €/MWh e perdas de 15,79%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/1?social=0		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt				234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.  em função do OMIE e segundo a fórmula: Pp=(OMIEh+CGSh)∗(1+Perdash)+KpEm que:Preço = Preço de energia ativa a pagar (em €/kWh)OMIE   = Preço de energia por hora, no mercado OMIE (em €/kWh),CGS = Custos de gestão geral do sistema incluindo os desvios,Perdas = são as perdas fixadas pela ERSE (www.erse.pt)k = Valor fixo correspondente aos gastos operacionais da Alfa Energia (em €/kWh).		-		-		-

		ALFAENERGIA		ALFAENERGIA_03		Tarifa ALFA MAIS				Dom		123										ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário aplicável para contratos de clientes domésticos em BTN com horário simples, bi-horário ou tri-horário.Tarifa aplicada para novas Adesões a partir de 01/01/2023.A aplicação deste tarifário está sujeita uma prévia avaliação de risco do cliente, por parte da Alfa Energia.				www.alfaenergia.pt		https://www.alfaenergia.pt/tarifas/domestico/0/simples/0?social=1		https://www.alfaenergia.pt/pdf/FIN-ALFA_MAIS.pdf		https://www.alfaenergia.pt/pdf/PG.030.001.CE-Condicoes-Gerais-Globais.pdf		234661194		apoio.cliente@alfaenergia.pt		info@alfaenergia.pt/ www.alfaenergia.pt				234661194		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável,incluindo aquelas em virtude das quais a ALFA ENERGIA LDA. se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer custos, encargos,taxas ou impostos.No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica, bem como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		AUDAX		AUDAX_01		Classic		<20MWh/ano		Tod		123								20000		ELE		12		1/1/23				10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt				https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para consumos inferiores a 20 MWh/ano				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		AUDAX		AUDAX_02		Classic		>20MWh/ano		Tod		123						20000				ELE		12		1/1/23				10		11		110		1011		S		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20 MWh/ano.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-fija		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/luz/particulares		211205758		info@audaxrenewables.pt				https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização de 12 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de energia renovável mediante pedido expresso. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		AUDAX		AUDAX_03		Classic Indexado 12 meses		<20MWh/ano		Tod		123								20000		ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt				https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos inferiores  a 20MWh/ano.				Desconto no termo de potência para consumos inferiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		AUDAX		AUDAX_04		Classic Indexado 12 meses		>20MWh/ano		Tod		123						20000				ELE		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		S		S		S		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Eletricidade Indexada o preço do termo de energia é variável à hora, sendo indexado ao mercado da OMIE e reproduzindo o preço real horário de aquisição de eletricidade no mercado diário grossista do território português no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de preço no mercado. Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano. Possibilidade de solicitar energia 100% renovável mediante um preço adicional de 0,015 €/kWh sobre os preços informados.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/hogar-tarifa-indexada		211205758		info@audaxrenewables.pt				https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Para clientes com consumos superiores a 20MWh/ano.				Desconto no termo de potência para consumos superiores a 20MWh/ano.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista OMIE sendo calculado o preço horário de acordo com a seguinte fórmula: Preço Horário do Termo Energia = (Preço de mercado diário português OMIE + Custos de Gestão de Sistema + Desvio REN) * (1 + Perdas de Rede) + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do OMIE.		-		-		-

		AUDAX		AUDAX_05		Classic Indexado 12 Meses		Escalão 5001-10000 (desconto em termo de energia) - repartição de 4º escalão (1001-10000)		Tod				5000		10000						GN		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		1011		S		N		S		S		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Gás Indexado o preço do termo de energia é variável ao dia, sendo indexado ao mercado da MIBGás e reproduzindo o preço real diário de aquisição de gás natural no mercado grossista no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de mercado.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/gas-natural		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/gas-natural		211205758		info@audaxrenewables.pt				https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 e 24 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Escalão 5001-10000 (desconto em termo de energia) - repartição de 4º escalão (1001-10000)				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista MIBGás sendo calculado diariamente de acordo com a seguinte fórmula: Preço Diário do Termo Energia  = (Preço de referência Mibgás + Desequilíbrio  da programação + Custo de Interconexão Espanha/Portugal) * (1 + Perdas de Rede) + Custo de Sistema de Gás - CORES, Custo Estratégico de Reservas de Gás e Eficiência Energética + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do MIBGAS.		-		-		-

		AUDAX		AUDAX_06		Classic Indexado 12 Meses		Escalão 1001-5000 - repartição de 4º escalão (1001-10000)		Tod				0		5000						GN		1		1/1/23		2/5/23		10		11		110		11		S		S		S		S		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na opção de Gás Indexado o preço do termo de energia é variável ao dia, sendo indexado ao mercado da MIBGás e reproduzindo o preço real diário de aquisição de gás natural no mercado grossista no preço de venda ao consumidor final. O preço da energia em oferta indexada é calculado mediante a fórmula detalhada contratualmente e uma das suas vantagens é não incluir na sua composição as margens de risco associadas à tarifa fixa, que por esta componente visa contemplar as possíveis flutuações de mercado.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.audaxrenewables.pt/pt		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/gas-natural		https://www.audaxrenewables.pt/pt/te-ayudamos/ficha-padronizada		https://www.audaxrenewables.pt/pt/tarifas/particulares/gas-natural		211205758		info@audaxrenewables.pt				https://www.audaxrenewables.pt/pt/contacto				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		Fidelização de 12 e 24 meses (prevista na Clausúla n.º 6 e 11 das Condições Gerais)		Escalão 1001-5000 - repartição de 4º escalão (1001-10000)				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O termo de energia é indexado ao mercado grossista MIBGás sendo calculado diariamente de acordo com a seguinte fórmula: Preço Diário do Termo Energia  = (Preço de referência Mibgás + Desequilíbrio  da programação + Custo de Interconexão Espanha/Portugal) * (1 + Perdas de Rede) + Custo de Sistema de Gás - CORES, Custo Estratégico de Reservas de Gás e Eficiência Energética + Gastos Operacionais/Margem Comercial + Tarifas de Acesso às Redes.  Indexado em função do MIBGAS.		-		-		-

		AXPO		AXPO_01		Tarifa Livre (indexado) 		Tarifa Livre 		Ndom		123										ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		N		N		S		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		AXPO		AXPO_02		Tarifa Livre (indexado) 100% Verde		Tarifa Livre Verde		Ndom		123										ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		S		S		N		S		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA:Tarifa Livre /12Segmento da oferta: Cliente não doméstico em BTN com Potências compreendidas entre 1,15 - 41,4 kVACONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTADuração: 12 meses / Renovação automáticaIndexação de Preço: Preço indexado na eletricidadeFidelização: Período contratado, o Custo pela quebra de fidelização será de 0,005 €/KWh aplicado à diferença entre o consumo não efetuado pelo cliente e o consumo contratado.Faturação: Periodicidade mensal / Pagamento após 25 días ultimo dia faturadoMeio(s) de pagamento: Multibanco (custo 1,5€ por fatura) / Débito direto (grátis)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		http://energiapmes.axpo.com/		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		clientes@axpoportugal.pt		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		https://energiapmes.axpo.com/tarifas-eletricas-pme		800501380		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		Para a modalidades de contratação em Preço Indexado que tenham um período de fidelização nos termos da cláusula 19 do RRC, a denúncia antecipada do Contrato pelo Cliente ou por resolução por iniciativa da Axpo imputável ao Cliente, constitui o Cliente na obrigação de compensar a Axpo pela existência de uma contrapartida comercial para o Cliente associada a essa vinculação, nos termos da seguinte fórmula: Compensação = Consumo realizado x Desconto aplicado		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo consumo em cada quarto de hora.Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki   O valor do Ki é: 0,00735 (€/kWh)O valor do Ci é: 0,00950  (€/kWh) .		-		-		-

		COOP		COOP_01		Tarifário Coopérnico GO		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123										ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		S		S		S		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  O custo das Garantia de Origem, inerente a esta oferta comercial, terá uma variação de periodicidade trimestral, podendo o mesmo ser abaixo ou acima do valor inicial contratualizado, deste modo, assume a Coopérnico o dever de comunicar aos seus Clientes a referida atualização com uma antecedência de 30 (trinta) dias.  Tarifa Energia (€/kWh) = ((PM + CGS + k) x (1+FP)) + GOonde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%)GO - Garantias de Origem (0,01€/MWh).		-		-		-

		COOP		COOP_02		Tarifário Coopérnico Base		Oferta Comercial para cooperadores da Coopérnico		Tod		123										ELE		12		1/1/23		2/5/23		100		10		110		11		N		N		S		S		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A Coopérnico é a primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa a comercializar eletricidade em todo o país. Defendemos um modelo democrático, transparente e participado, onde cada cliente é dono da sua empresa de eletricidade. Para efeitos do efetivo fornecimento de energia, a COOPÉRNICO recorre à contratualização da EZU ENERGIA, que assegura o acesso às redes e à relação com os operadores do sistema elétrico nacional, bem como a compra e entrega da energia às redes. Para mais informações consultar o sítio da Coopérnico.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.coopernico.org/		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		https://www.coopernico.org/contratar		213461803		cliente@coopernico.org		https://www.coopernico.org/contratar						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		Fatura mensal com débito direto.		-		Oferta comercial para cooperantes da Coopérnico. As entidades da economia social, sem fins lucrativos e do setor público não estão obrigadas a tornarem-se cooperadores para aderirem a esta oferta comercial.				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Tarifa Energia (€/kWh) = (PM + CGS + k) x (1+FP)onde, PM – Valor fixado em mercado grossista OMIE para cada hora do dia (https://www.omie.es/pt)CGS – Custos de gestão do sistema (0,004 €/kWh)k – Margem da Coopérnico (0,01 €/kWh)FP – Fator perdas de energia na rede entre produção e consumo (15%).		-		-		-

		DOUROGAS		DOUROGAS_01		Gás Natural				Dom												GN		12		1/1/23				10		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha base com ou sem DD e com ou sem FE. 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.dourogas.pt		www.dourogas.pt		www.dourogas.pt		www.dourogas.pt		808500950		www.dourogas.pt				www.dourogas.pt				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		EDPC		EDPC_01		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou DD  		desconto por débito direto		Dom		123										DUAL		3		1/11/23				111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		EDPC		EDPC_02		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123										DUAL		3		1/11/23				111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		EDPC		EDPC_03		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 				Dom		123										DUAL		3		1/11/23				111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		EDPC		EDPC_04		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123										DUAL		3		1/11/23				111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		EDPC		EDPC_05		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123										DUAL		3		1/11/23				111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		EDPC		EDPC_06		Pack Smart Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  				Dom		123										DUAL		3		1/11/23				111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		EDPC		EDPC_07		Pack Smart Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123										DUAL		3		1/11/23				111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		EDPC		EDPC_08		Pack Smart Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123										DUAL		3		1/11/23				111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		EDPC		EDPC_09		Pack Smart Gás + Eletricidade  				Dom		123										DUAL		3		1/11/23				111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		EDPC		EDPC_10		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123										ELE		3		1/11/23				111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		EDPC		EDPC_11		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123										ELE		3		1/11/23				111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		EDPC		EDPC_12		Pack Smart Eletricidade + Caldeira ou AC 				Dom		123										ELE		3		1/11/23				111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		EDPC		EDPC_13		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123										ELE		3		1/11/23				111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		EDPC		EDPC_14		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123										ELE		3		1/11/23				111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		EDPC		EDPC_15		Pack Smart Eletricidade + Caldeira + AC  				Dom		123										ELE		3		1/11/23				111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		EDPC		EDPC_16		Pack Smart Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123										ELE		3		1/11/23				111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		EDPC		EDPC_17		Pack Smart Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123										ELE		3		1/11/23				111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		EDPC		EDPC_18		Pack Smart Eletricidade  				Dom		123										ELE		3		1/11/23				111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		EDPC		EDPC_19		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123										DUAL		3		1/11/23				111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira  ou AC				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		EDPC		EDPC_20		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123										DUAL		3		1/11/23				111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		EDPC		EDPC_21		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 				Dom		123										DUAL		3		1/11/23				111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		EDPC		EDPC_22		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123										DUAL		3		1/11/23				111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		EDPC		EDPC_23		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123										DUAL		3		1/11/23				111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		EDPC		EDPC_24		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  				Dom		123										DUAL		3		1/11/23				111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		EDPC		EDPC_25		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123										DUAL		3		1/11/23				111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		EDPC		EDPC_26		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123										DUAL		3		1/11/23				111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		EDPC		EDPC_27		Pack Full 2022 Gás + Eletricidade  				Dom		123										DUAL		3		1/11/23				111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		EDPC		EDPC_28		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123										ELE		3		1/11/23				111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		EDPC		EDPC_29		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123										ELE		3		1/11/23				111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		EDPC		EDPC_30		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira ou AC 				Dom		123										ELE		3		1/11/23				111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		EDPC		EDPC_31		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123										ELE		3		1/11/23				111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		EDPC		EDPC_32		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123										ELE		3		1/11/23				111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		EDPC		EDPC_33		Pack Full 2022 Eletricidade + Caldeira + AC  				Dom		123										ELE		3		1/11/23				111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com com caldeira e ar condicionado custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		EDPC		EDPC_34		Pack Full 2022 Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123										ELE		3		1/11/23				111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		EDPC		EDPC_35		Pack Full 2022 Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123										ELE		3		1/11/23				111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		EDPC		EDPC_36		Pack Full 2022 Eletricidade  				Dom		123										ELE		3		1/11/23				111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		EDPC		EDPC_37		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123										DUAL		3		1/11/23				111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		EDPC		EDPC_38		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123										DUAL		3		1/11/23				111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC)com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		EDPC		EDPC_39		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira ou AC 				Dom		123										DUAL		3		1/11/23				111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		EDPC		EDPC_40		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123										DUAL		3		1/11/23				111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		EDPC		EDPC_41		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123										DUAL		3		1/11/23				111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		EDPC		EDPC_42		Pack Easy Gás + Eletricidade + Caldeira + AC  				Dom		123										DUAL		3		1/11/23				111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		EDPC		EDPC_43		Pack Easy Gás + Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123										DUAL		3		1/11/23				111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (4%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		EDPC		EDPC_44		Pack Easy Gás + Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123										DUAL		3		1/11/23				111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		EDPC		EDPC_45		Pack Easy Gás + Eletricidade  				Dom		123										DUAL		3		1/11/23				111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		EDPC		EDPC_46		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123										ELE		3		1/11/23				111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		EDPC		EDPC_47		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123										ELE		3		1/11/23				111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		EDPC		EDPC_48		Pack Easy Eletricidade + Caldeira ou AC 				Dom		123										ELE		3		1/11/23				111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou ar condicionado.		-		-

		EDPC		EDPC_49		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123										ELE		3		1/11/23				111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		EDPC		EDPC_50		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC DD  		desconto por débito direto		Dom		123										ELE		3		1/11/23				111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		EDPC		EDPC_51		Pack Easy Eletricidade + Caldeira + AC  				Dom		123										ELE		3		1/11/23				111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		EDPC		EDPC_52		Pack Easy Eletricidade DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123										ELE		3		1/11/23				111		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (4% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		EDPC		EDPC_53		Pack Easy Eletricidade DD  		desconto por débito direto		Dom		123										ELE		3		1/11/23				111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		EDPC		EDPC_54		Pack Easy Eletricidade  				Dom		123										ELE		3		1/11/23				111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-edp/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/servicos/packs-living-edp/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		EDPC		EDPC_55		Gás e Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12										DUAL		3		1/11/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (1%) , a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		EDPC		EDPC_56		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Tomada Casa EDP DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23										DUAL		3		1/11/23				11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		243.09		299		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/				https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Tomada Casa EDP				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Tomada Casa EDP com um custo total de 299€ (c/IVA)		-		-

		EDPC		EDPC_57		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23										DUAL		3		1/11/23				11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		214.63		264		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/				https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento EDP				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP a partir de 22€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		EDPC		EDPC_58		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger Condomínio DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23										DUAL		3		1/11/23				11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		175.61		216		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/				https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento Condomínio EDP				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP para Condomínios a partir de 18€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		EDPC		EDPC_59		Gás e Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde VE20 DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23										DUAL		3		1/11/23				11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/				https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente com veiculo elétrico				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		EDPC		EDPC_60		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12										DUAL		3		1/11/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		EDPC		EDPC_61		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12										DUAL		3		1/11/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária e de 7% no gás natural durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade e 6% no gás natural. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		EDPC		EDPC_62		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12										DUAL		3		1/11/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (2%) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		EDPC		EDPC_63		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12										DUAL		3		1/11/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		EDPC		EDPC_64		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12										DUAL		3		1/11/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		EDPC		EDPC_65		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12										DUAL		3		1/11/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (8%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		EDPC		EDPC_66		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12										DUAL		3		1/11/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		EDPC		EDPC_67		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12										DUAL		3		1/11/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		EDPC		EDPC_68		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12										DUAL		3		1/11/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (10%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		EDPC		EDPC_69		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12										DUAL		3		1/11/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		EDPC		EDPC_70		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12										DUAL		3		1/11/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		EDPC		EDPC_71		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12										DUAL		3		1/11/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		EDPC		EDPC_72		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12										DUAL		3		1/11/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		EDPC		EDPC_73		Gás + Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12										DUAL		3		1/11/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) e no gás natural (6%) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade e 6% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		EDPC		EDPC_74		Gás + Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123										DUAL		3		1/11/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		EDPC		EDPC_75		Gás + Eletricidade  				Dom		123										DUAL		3		1/11/23				111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para gás natural e eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/gas-eletricidade/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		EDPC		EDPC_76		Gás Natural Negócios				Ndom												GN		3		1/1/23				11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de gás natural				https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/gas-eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/				https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-				Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		EDPC		EDPC_77		Gás 				Dom												GN		3		10/1/22				11		11		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para gás natural.				https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/plano-de-gas/tarifario/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/o-que-tenho-de-fazer-para-ter-gas-em-casa/faq-4514/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/o-que-tenho-de-fazer-para-ter-gas-em-casa/faq-4514/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/				https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		EDPC		EDPC_78		Eletricidade e Gás Natural Negócios				Ndom		123										DUAL		3		1/1/23				11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade e gás natural 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/gas-eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/				https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-				Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		EDPC		EDPC_79		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12										DUAL		3		1/11/23				11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/				https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		EDPC		EDPC_80		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12										DUAL		3		1/11/23				11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/				https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		EDPC		EDPC_81		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12										DUAL		3		1/11/23				11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/				https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		EDPC		EDPC_82		Eletricidade Verde e Gás + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12										DUAL		3		1/11/23				11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária e de 5% no gás natural, a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade e 5% no gás natural.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/				https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		EDPC		EDPC_83		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor				Ndom		123										DUAL		3		1/1/23				11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/				https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor				Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		EDPC		EDPC_84		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total				Ndom		123										DUAL		3		1/1/23				11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/				https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total				Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		EDPC		EDPC_85		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base				Ndom		123										DUAL		3		1/1/23				11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/				https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base				Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		EDPC		EDPC_86		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Novos Clientes				Ndom		123										DUAL		3		1/1/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural, a incidir no termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta Eletricidade dual de Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		EDPC		EDPC_87		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Valor - Atuais Clientes				Ndom		123										DUAL		3		1/1/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Valor na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		EDPC		EDPC_88		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Novos Clientes				Ndom		123										DUAL		3		1/1/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o seguinte desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		EDPC		EDPC_89		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Total - Atuais Clientes				Ndom		123										DUAL		3		1/1/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Total na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		EDPC		EDPC_90		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Novos Clientes				Ndom		123										DUAL		3		1/1/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado 1% no gás natural, a incidir sobre o termo fixo e consumo. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 2% no gás natural. Após esses 12 meses será aplicado o desconto de 1% no gás natural.

		EDPC		EDPC_91		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS + Pack Base - Atuais Clientes				Ndom		123										DUAL		3		1/1/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre o termo fixo e consumo: 1% no gás natural. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. Desconto Pack Negócios Base na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base. Os clientes negócios deverão ser simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		EDPC		EDPC_92		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Novos  Clientes				Ndom		123										DUAL		3		1/1/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os descontos de 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo: 2% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		EDPC		EDPC_93		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes				Ndom		123										DUAL		3		1/1/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, a incidir sobre a potência contratada, no termo fixo e consumo:  1% no gás natural e na eletricidade verde nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta dual de Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		EDPC		EDPC_94		Eletricidade Verde e Gás Natural Negócios				Ndom		123										DUAL		3		1/1/23				11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde e gás natural		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/				https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-				Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		EDPC		EDPC_95		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD (Painel Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12										ELE		3		1/11/23				11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/				https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		EDPC		EDPC_96		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD+FE (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12										ELE		3		1/11/23				11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/				https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar). Apenas disponível para quem adquire a solução solar a pronto pagamento, 24 ou 36 meses.				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		EDPC		EDPC_97		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD+FE (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12										ELE		3		1/11/23				11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 2% na eletricidade.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/				https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		EDPC		EDPC_98		Eletricidade Verde + Energia Solar 2022 DD (Bateria Solar) 		desconto por débito direto		Dom		12										ELE		3		1/11/23				11		1		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 5% na eletricidade para clientes com tarifa simples e bi-horária, a incidir sobre a potência contratada e consumo, durante um período de 24 meses. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/energia-solar/o-que-e-o-plano-de-energia-solar-edp-e-quais-as-vantagens/faq-6676/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/				https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar).				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		EDPC		EDPC_99		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Valor				Ndom		123										ELE		3		1/1/23				11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		142.8		175.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 6% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/				https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Valor				Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Valor com custo de 11,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 800€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		EDPC		EDPC_100		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Total				Ndom		123										ELE		3		1/1/23				11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		190.8		234.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 8% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/				https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Total				Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Total com custo de 15,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 1200€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores. EDP Saúde Negócios (1 beneficiário), se pretender beneciciários adicionais tem o custo de 3,99€/mês + IVA por beneficiário até um máximo de 24.		-		-

		EDPC		EDPC_101		Eletricidade Verde Negócios + Packs Negócios EDP l Pack Base				Ndom		123										ELE		3		1/1/23				11		11		111		1111		N		S		S		N		S		N		N		N		118.8		146.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt		www.edp.pt/empresas/servicos/packs-negocios-edp		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/packs-negocios-edp/empresas-quais-sao-os-packs-que-existem-e-o-que-esta-incluido-em-cada-pack/faq-22133/		https://helpcenter.edp.pt/media/2870/condicoes-gerais-packs-negocios-edp_28042022.pdf		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/				https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam clientes de Eletricidade Verde Negócios e que adquiram o Pack Negócios EDP Base				Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pack Negócios EDP Base com custo de 9,90€/mês + IVA durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: Revisão das instalações de gás e de eletricidade ou Certificação de Gás + 600€ de assistência técnica a equipamentos e instalação de energia e serviços urgentes + Manutenção de Extintores.		-		-

		EDPC		EDPC_102		Eletricidade Verde Negócios  DD + FE + NOS - Novos  Clientes				Ndom		123										ELE		3		1/1/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados o desconto de 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial/NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Os descontos a seguir apresentados são aplicáveis a clientes que tenham celebrado contrato com a EDP Comercial a partir de 01.01.2023 e  há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.Nos 12 primeiros meses, desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta de Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e consumo: 2% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Após esses 12 meses serão aplicados os seguintes descontos: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e na tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA (oferta Dual). .

		EDPC		EDPC_103		Eletricidade Verde Negócios DD + FE + NOS - Atuais Clientes				Ndom		123										ELE		3		1/1/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto Parceria EDP Comercial/NOS na oferta Eletricidade Verde Negócios, a incidir sobre a potência contratada e o consumo: 1% nas opções horárias simples, bi-horária e tri-horária em potências contratadas até 41,4kVA. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes negócios da EDP Comercial com a oferta Eletricidade Verde Negócios, Débito Direto, Fatura Eletrónica, com contrato celebrado a partir de 01.01.2023 e há pelo menos 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes negócios da NOS com pacote 4Pro ou NOS Central Pro, Débito Direto e Fatura Eletrónica. 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/servicos/parceria-nos/brz-o-que-e-e-quais-as-vantagens-da-parceria-edp-nos/faq-23147/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral, conta certa		-		Esta oferta é dedicada a clientes negócios que sejam simultaneamente clientes EDPC e clientes NOS com oferta de negócios 4Pro ou NOS Central Pro.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis num dos cartões associado ao seu pacote NOS 4Pro ou NOS Central Pro.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		EDPC		EDPC_104		Eletricidade Verde Negócios				Ndom		123										ELE		3		1/1/23				11		11		111		1111		N		S		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade verde		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		Energia 100% verde para o seu negócio - Negócios | EDP		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5053		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/				https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-				Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		EDPC		EDPC_105		Eletricidade Negócios				Ndom		123										ELE		3		1/1/23				11		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para Negócios, para angariações de eletricidade		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt		https://www.edp.pt/empresas/energia/eletricidade-negocios/ 		https://www.edp.pt/empresas/energia/tarifarios/		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/perguntas-frequentes/tarifarios/o-que-preciso-de-saber-para-contratar/que-dados-preciso-de-dar-e-quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056		213 53 53 53		https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/contactos/				https://www.edp.pt/negocios/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral (conta certa só válida com adesão ao Débito Direto)		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-				Acesso à área reservada dos clientes EDPC		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		EDPC		EDPC_106		Eletricidade NOS (DD+FE) - Atuais Clientes Oferta Base		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12										ELE		3		1/11/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (1% na opção horária simples e bi-horária) a incidir sobre a potência contratada e consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		EDPC		EDPC_107		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12										ELE		3		1/11/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		EDPC		EDPC_108		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar) 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12										ELE		3		1/11/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 12% na eletricidade para a opção horária simples e bi-horária durante os primeiros 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os primeiros 12 meses e até aos 24 meses será aplicado um desconto de 11% na eletricidade. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que tenha adquirido e instalado uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar) nos últimos 60 dias, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta de Energia Solar e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		EDPC		EDPC_109		Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Base 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12										ELE		3		1/11/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (2% na opção horária simples e bi-horária) durante 12 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 12 meses será aplicado um desconto de 1% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) novos clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta Base, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC com oferta residencial 4P da NOS.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Descontos aplicáveis para clientes que adiram à Oferta Base e que tenham contrato celebrado com a EDP Comercial há menos de 60 dias face à data de adesão à parceria.

		EDPC		EDPC_110		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12										ELE		3		1/11/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e cadeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		EDPC		EDPC_111		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12										ELE		3		1/11/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		203.9		250.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com caldeira e ar condicionado com custo de 20,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		EDPC		EDPC_112		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Smart  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12										ELE		3		1/11/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		77.07		94.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (8% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Smart, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Smart, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Smart com custo de 7,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 300€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista		-		-

		EDPC		EDPC_113		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12										ELE		3		1/11/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		213.66		262.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira ou AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Ful com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 21,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia e caldeira e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		EDPC		EDPC_114		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 + Caldeira + AC  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12										ELE		3		1/11/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		272.2		334.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full + Caldeira + AC, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com caldeira e ar condicionado com custo de 27,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.  EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		EDPC		EDPC_115		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Full 2022 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12										ELE		3		1/11/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		145.37		178.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples e bi-horária)s, a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) clientes residenciais da EDP Comercial que tenham aderido ao Pack Full após 7 de outubro de 2021, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Full, e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Full com custo de 14,90€/mês durante 12 meses, que inclui o Serviço Funciona: 600€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 25% copagamento de peças + serviço de gestão de energia + Certificação de gás natural ou Revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação ou trabalhos de eletricista. EDP Saúde (1 beneficiário), se pretender beneficiários adicionais tem o custo de 4,50€/mês por beneficiário até um máximo de 4.		-		-

		EDPC		EDPC_116		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira ou AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12										ELE		3		1/11/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		116.1		142.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira ou AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira ou ar condicionado (AC) com custo de 11,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda uma visita anual extra para manutenção da caldeira ou AC.		-		-

		EDPC		EDPC_117		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy + Caldeira + AC 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12										ELE		3		1/11/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		174.63		214.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy + Caldeira + AC, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com caldeira e ar condicionado com custo de 17,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria, tecnologia, caldeira e ar condicionado e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação e ainda duas visitas anuais extra para manutenção da caldeira e do ar condicionado.		-		-

		EDPC		EDPC_118		Eletricidade NOS DD+FE - Clientes Pack Easy 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12										ELE		3		1/11/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (6% na opção horária simples e bi-horária), a incidir sobre a potência contratada e o consumo. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais ou novos clientes residenciais da EDP Comercial com Pack Easy, Débito Direto e Fatura Eletrónica, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente que adquira o Pacote EDP Easy, e tenha uma oferta residencial 4P da NOS.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS e a um voucher de 25€ para aquisição de equipamentos nas lojas NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão ao Pacote EDP Easy com custo de 4,90€/mês durante 12 meses, que inclui Serviço Funciona: 100€ de assistência técnica a grandes eletrodomésticos de cozinha, aquecimento de águas, lavandaria e tecnologia e serviços urgentes + 50% do valor das revisões das instalações de gás e de eletricidade ou Check-up aos equipamentos ou Check-up à iluminação		-		-

		EDPC		EDPC_119		Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Painel Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12										ELE		3		1/11/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		318.11		337.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Painel Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a um painel solar com custo a partir de 28,10€/mês (c/IVA) durante 36 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		EDPC		EDPC_120		Eletricidade NOS DD+FE - Atuais Clientes Oferta Energia Solar (Bateria Solar)		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		12										ELE		3		1/11/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		1382.49		1465.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (11% na opção horária simples e bi-horária) durante 24 meses, a incidir sobre a potência contratada e consumo. Após os 24 meses será aplicado um desconto de 3% na eletricidade. Parceria EDP Comercial /NOS aplicável a: i) atuais clientes residenciais da EDP Comercial com a Oferta de Energia Solar, Débito Direto, Fatura Eletrónica e com contrato celebrado há mais de 60 dias face à data de adesão à parceria, ii) clientes da NOS com pacote 4P, Débito Direto e Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/parceria-edp-nos/		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/servicos-e-vantagens/parceria-nos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/app-edp-zero/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um atual cliente EDPC que adquira e instale uma solução solar autoconsumo EDP (Bateria Solar), e que tenha uma oferta residencial 4P da NOS. Esta oferta está disponível para contratos celebrados a partir de 1 de abril de 2022.				O cliente terá direito ao dobro dos dados móveis do seu pacote NOS. Inclui acesso a descontos e vantagens através do Planeta Zero (https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/).		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Adesão a uma bateria solar com custo de 122,12 €/mês (c/IVA) durante 60 meses (sem entrada inicial)		Kit edp re:dy solar por um valor de 5€ durante 60 meses para soluções de Energia Solar até 3 painéis. Kit edp re:dy solar grátis com soluções superiores ou iguais a 4 painéis. Exclusivo para clientes que adquiram uma solução de Energia Solar.		-

		EDPC		EDPC_121		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Tomada Casa EDP DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23										ELE		3		1/11/23				11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		243.09		299		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/				https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Tomada Casa EDP				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Tomada Casa EDP com um custo total de 299€ (c/IVA)		-		-

		EDPC		EDPC_122		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23										ELE		3		1/11/23				11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		214.63		264		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/				https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento EDP				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP a partir de 22€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		EDPC		EDPC_123		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger Condomínio DD+FE 		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23										ELE		3		1/11/23				11		10		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		175.61		216		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 20% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/				https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a clientes que adquiram e instalem uma Solução de Carregamento Condomínio EDP				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Aquisição de uma Solução de Carregamento EDP para Condomínios a partir de 18€/mês (c/IVA) durante 36 meses		-		-

		EDPC		EDPC_124		Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde VE20 DD+FE  		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		23										ELE		3		1/11/23				11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% na eletricidade à noite durante 24 meses: pressupõe adesão ao débito direto e fatura eletrónica, incide sobre o período de vazio nas opções bi-horária e tri-horária, Para a energia consumida nos restantes períodos tarifários e potência contratada na eletricidade são aplicáveis os preços da oferta standard da EDP Comercial.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/solucoes-sustentaveis/mobilidade-eletrica/como-funciona-o-tarifario-do-plano-de-mobilidade-eletrica-verde/faq-18924/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/				https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta é dedicada a um cliente com veiculo elétrico				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		EDPC		EDPC_125		Eletricidade DD+FE - Digital 2023		desconto por débito direto e fatura eletrónica		Dom		123										ELE		3		1/11/23				100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto na eletricidade (10% na opção horária simples, bi-horária e tri-horária), a incidir sobre a potência contratada, termo fixo e consumo.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		 https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta está disponível para quem celebre um contrato de energia no sítio edp.pt, adira à fatura eletrónica e ao débito direto.				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		EDPC		EDPC_126		Eletricidade  				Dom		123										ELE		3		1/11/23				111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta standard da EDP Comercial para eletricidade.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/eletricidade/ 		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		EDPC		EDPC_127		Condomínios DD  		desconto por débito direto		Ndom		123										ELE		3		1/11/23				111		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral ou conta certa		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		EDPC		EDPC_128		Condomínios 				Ndom		123										ELE		3		1/11/23				111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta da EDP Comercial para eletricidade exclusiva a condomínios.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://www.edp.pt/particulares/		https://www.edp.pt/particulares/energia/condominios/		https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/perguntas-frequentes/pt/contratos/novo-contrato/quais-sao-as-condicoes-do-meu-novo-contrato/faq-5056/		213 53 53 53		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/contactos/		https://www.edp.pt/particulares/aderir/passo1/ 		https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/lojas-agentes/ 		213 53 53 53		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal, bimestral		Conforme estabelecido nas condições gerais do contrato		Esta oferta destina-se a condomínios.				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		END		END_01		Tarifa e-luz&gás				Tod		12										DUAL		12		1/1/23				111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N						12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		END		END_02		Tarifa e-luz&gás				Tod		12										DUAL		12		1/1/23				111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 				www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		END		END_03		Tarifa e-luz&gás				Tod		12										ELE		12		1/1/23				111		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N						12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		END		END_04		Tarifa e-luz&gás				Tod		12										ELE		12		1/1/23				111		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 				www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		END		END_05		Tarifa e-gás				Tod												GN		12		11/17/22				111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N						12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		END		END_06		Tarifa e-gás				Tod												GN		12		11/17/22				111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 14% no total da fatura. Tarifa exclusiva para aderentes online que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		END		END_07		Tranquilidade				Tod		1										ELE		12		1/1/23				111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		N						12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos.		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		END		END_08		Tranquilidade				Tod		1										ELE		12		1/1/23				111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos.				www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		END		END_09		Tarifa Simples				Tod		1										DUAL		12		1/1/23				111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N						12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% no total da fatura da luz e desconto de 15% no total da fatura do gás. Tarifa exclusiva para clientes que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		END		END_10		Tarifa Simples				Tod		1										DUAL		12		1/1/23				111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% no total da fatura da luz e desconto de 15% no total da fatura do gás. Tarifa exclusiva para clientes que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 				www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		END		END_11		Tarifa Simples				Tod		1										ELE		12		1/1/23				111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 10% no total da fatura. Tarifa exclusiva para clientes que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 				www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		END		END_12		Tarifa Simples				Tod												GN		12		11/17/22				111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N						12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 15% no total da fatura. Tarifa exclusiva para clientes que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		END		END_13		Tarifa Simples				Tod												GN		12		11/17/22				111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desconto de 15% no total da fatura. Tarifa exclusiva para clientes que optem por fatura digital e pagamento através de débito direto. 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		END		END_14		Tarifa Aniversário				Tod		1										ELE		12		1/1/23				111		11		111		1111		N		N		S		N		N		S		S		N						15.021		0.0833333333		0.0833333333		8.33E-05		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Por cada ano que continue nesta Tarifa, oferecemos sempre uma fatura grátis, é uma vantagem que perdura no tempo		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800 10 10 30		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		12ª Fatura totalmente grátis.A fatura grátis consiste em dar um bónus que anula o valor dos seguintes conceitos:no caso da luz Termo de potência ,termo de energia,Tarifas de acesso,Imposto audiovisual,IEC,e a Taxa exploração DGEG.E no caso do gás do termo fixo,termo de energia,tarifas de acesso,IEC e a Taxa Ocupação Subsolo.Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos.

		END		END_15		Tarifa Aniversário				Tod		1										ELE		12		1/1/23				111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		S		N						3.021		0.0833333333		0.0833333333		8.33E-05		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Por cada ano que continue nesta Tarifa, oferecemos sempre uma fatura grátis, é uma vantagem que perdura no tempo		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800 10 10 30		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		12ª Fatura totalmente grátis.A fatura grátis consiste em dar um bónus que anula o valor dos seguintes conceitos:no caso da luz Termo de potência ,termo de energia,Tarifas de acesso,Imposto audiovisual,IEC,e a Taxa exploração DGEG.E no caso do gás do termo fixo,termo de energia,tarifas de acesso,IEC e a Taxa Ocupação Subsolo. .

		END		END_16		Tarifa Aniversário				Tod		1										DUAL		12		1/1/23				111		11		111		1111		N		N		S		N		N		S		S		N						15.021		0.0833333333		0.0833333333		8.33E-05		0.0833333333		0.0833333333		0.0004941		0		0		0		0		0		0		0		Por cada ano que continue nesta Tarifa, oferecemos sempre uma fatura grátis, é uma vantagem que perdura no tempo		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800 10 10 30		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		12ª Fatura totalmente grátis.A fatura grátis consiste em dar um bónus que anula o valor dos seguintes conceitos:no caso da luz Termo de potência,termo de energia,Tarifas de acesso,Imposto audiovisual,IEC,e a Taxa exploração DGEG.E no caso do gás do termo fixo,termo de energia,tarifas de acesso,IEC e a Taxa Ocupação Subsolo.Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos.

		END		END_17		Tarifa Aniversário				Tod		1										DUAL		12		1/1/23				111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		S		N						3.021		0.0833333333		0.0833333333		8.33E-05		0.0833333333		0.0833333333		0.0004941		0		0		0		0		0		0		0		Por cada ano que continue nesta Tarifa, oferecemos sempre uma fatura grátis, é uma vantagem que perdura no tempo		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800 10 10 30		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		12ª Fatura totalmente grátis.A fatura grátis consiste em dar um bónus que anula o valor dos seguintes conceitos:no caso da luz Termo de potência ,termo de energia,Tarifas de acesso,Imposto audiovisual,IEC,e a Taxa exploração DGEG.E no caso do gás do termo fixo,termo de energia,tarifas de acesso,IEC e a Taxa Ocupação Subsolo. .

		END		END_18		Tarifa Aniversário				Tod												GN		12		11/17/22				111		11		111		1111		N		N		S		N		N		S		S		N						12		0		0		0		0.0833333333		0.0833333333		0.0004941		0		0		0		0		0		0		0		Por cada ano que continue nesta Tarifa, oferecemos sempre uma fatura grátis, é uma vantagem que perdura no tempo		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800 10 10 30		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		12ª Fatura totalmente grátis. A fatura grátis consiste em dar um bónus que anula o valor dos seguintes conceitos: termo fixo, termo de energia, tarifas de acesso, IEC, e a Taxa de Ocupação do subsolo.Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos.

		END		END_19		Tarifa Aniversário				Tod												GN		12		11/17/22				111		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		S		N						0		0		0		0		0.0833333333		0.0833333333		0.0004941		0		0		0		0		0		0		0		Por cada ano que continue nesta Tarifa, oferecemos sempre uma fatura grátis, é uma vantagem que perdura no tempo		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800 10 10 30		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		12ª Fatura totalmente grátis. A fatura grátis consiste em dar um bónus que anula o valor dos seguintes conceitos: termo fixo, termo de energia, tarifas de acesso, IEC, e a Taxa de Ocupação do subsolo. .

		END		END_20		Tranquilidade		DD, FE		Tod		1										ELE		12		1/1/23				111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N						12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		END		END_21		Tranquilidade		DD, FE		Tod		1										ELE		12		1/1/23				111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 				www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		END		END_22		Tranquilidade		FE		Tod		1										ELE		12		1/1/23				111		10		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		N						12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital.		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		END		END_23		Tranquilidade		FE		Tod		1										ELE		12		1/1/23				111		10		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital				www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		END		END_24		Tranquilidade		DD		Tod		1										ELE		12		1/1/23				111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		N						12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto. 		O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável a todos os clientes. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. .

		END		END_25		Tranquilidade		DD		Tod		1										ELE		12		1/1/23				111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços estáveis durante 5 anos + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 				www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços não serão actualizados por IPC.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		-

		END		END_26		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12										DUAL		12		1/1/23				111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		END		END_27		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12										DUAL		12		1/1/23				111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		END		END_28		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12										DUAL		12		1/1/23				111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		END		END_29		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12										DUAL		12		1/1/23				111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		END		END_30		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12										ELE		12		1/1/23				111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		END		END_31		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Eletrodomésticos		Tod		12										ELE		12		1/1/23				111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		END		END_32		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12										DUAL		12		1/1/23				111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		END		END_33		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12										DUAL		12		1/1/23				111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		END		END_34		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12										DUAL		12		1/1/23				111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		END		END_35		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12										DUAL		12		1/1/23				111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		END		END_36		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12										DUAL		12		1/1/23				111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		END		END_37		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12										DUAL		12		1/1/23				111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		END		END_38		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12										DUAL		12		1/1/23				111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		END		END_39		Quero+ Luz e Gás		DD + SVA		Tod		12										DUAL		12		1/1/23				111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre o total da fatura por contratar o OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		END		END_40		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12										ELE		12		1/1/23				111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		END		END_41		Quero+ Luz		DD,FE,Serviço de Assistência Ok Completo		Tod		12										ELE		12		1/1/23				111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás. Resposta em 24 horas e cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		END		END_42		Quero+ Gás		DD, FE , Serviços OK		Tod												GN		12		11/17/22				111		10		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas). .

		END		END_43		Quero+ Gás		DD, FE , Serviços OK		Tod												GN		12		11/17/22				111		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital + desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		END		END_44		Quero+ Luz e Gás				Tod		12										DUAL		12		1/1/23				111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas). .

		END		END_45		Quero+ Luz e Gás				Tod		12										DUAL		12		1/1/23				111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		END		END_46		Quero+ Luz e Gás				Tod		12										DUAL		12		1/1/23				111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		END		END_47		Quero+ Luz e Gás				Tod		12										DUAL		12		1/1/23				111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		END		END_48		Quero+ Luz				Tod		12										ELE		12		1/1/23				111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		END		END_49		Quero+ Luz				Tod		12										ELE		12		1/1/23				111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		END		END_50		Quero+ Luz				Tod		12										ELE		12		1/1/23				111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		END		END_51		Quero+ Luz				Tod		12										ELE		12		1/1/23				111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		END		END_52		Quero+ Luz				Tod		12										ELE		12		1/1/23				111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		END		END_53		Quero+ Luz				Tod		12										ELE		12		1/1/23				111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		END		END_54		Quero+ Luz				Tod		12										ELE		12		1/1/23				111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		END		END_55		Quero+ Luz				Tod		12										ELE		12		1/1/23				111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		END		END_56		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12										DUAL		12		1/1/23				111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S						12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		END		END_57		Quero+ Luz e Gás		DD,FE		Tod		12										DUAL		12		1/1/23				111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S						0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		END		END_58		Quero+ Gás		DD ou FE + Serviços OK		Tod												GN		12		11/17/22				111		10		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas). .

		END		END_59		Quero+ Gás		DD ou FE + Serviços OK		Tod												GN		12		11/17/22				111		10		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital + desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		END		END_60		Quero+ Gás		DD ou FE + Serviços OK		Tod												GN		12		11/17/22				111		1		100		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas). .

		END		END_61		Quero+ Gás		DD ou FE + Serviços OK		Tod												GN		12		11/17/22				111		1		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto + desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar o Serviço de Assistência OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		END		END_62		Quero+ Luz				Tod		12										ELE		12		1/1/23				111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		41.91		51.56		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		END		END_63		Quero+ Luz				Tod		12										ELE		12		1/1/23				111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		41.91		51.56		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Eletrodomésticos		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos, Deslocação gratuita e Garantia de seis meses.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		END		END_64		Quero+ Luz				Tod		12										ELE		12		1/1/23				111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		END		END_65		Quero+ Luz				Tod		12										ELE		12		1/1/23				111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre total da fatura por contratar o Ok Completo		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		END		END_66		Quero+ Luz e Gás				Tod		12										DUAL		12		1/1/23				111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S						12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		END		END_67		Quero+ Luz e Gás				Tod		12										DUAL		12		1/1/23				111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S						0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto.		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		END		END_68		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12										ELE		12		1/1/23				111		10		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S						12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		END		END_69		Quero+ Luz		DD, FE		Tod		12										ELE		12		1/1/23				111		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S						0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 2% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto e Fatura Digital. 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		END		END_70		Quero+ Gás		Ok Completo		Tod												GN		12		11/17/22				111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas). .

		END		END_71		Quero+ Gás		Ok Completo		Tod												GN		12		11/17/22				111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		END		END_72		Quero+ Gás		Ok Completo		Tod												GN		12		11/17/22				111		1		11		1111		N		N		S		N		S		S		S		S		58.9		72.45		12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas). .

		END		END_73		Quero+ Gás		Ok Completo		Tod												GN		12		11/17/22				111		1		11		1111		N		N		N		N		S		S		N		S		58.9		72.45		0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura + 2% de desconto sobre o total da fatura ao contratar o OK Completo		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		Serviço de Assistência OK Completo por 3,44€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 6,90€ (Iva incluido, a partir do 4º mês).Reparação de Eletrodomésticos e aparelhos a gás, Resposta em 24 horas e Cobertura de todas as marcas.		-		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		END		END_74		Quero+ Luz e Gás				Tod		12										DUAL		12		1/1/23				111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S						12		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoção seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento.				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		END		END_75		Quero+ Luz e Gás				Tod		12										DUAL		12		1/1/23				111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S						0		0		0		0		0		0		0		49.2		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 4% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz e 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de gás para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€+IVA na fatura de luz e 10€ +IVA na fatura de gás (créditos de 3€+IVA e de 1€+IVA nas 10 primeiras faturas).

		END		END_76		Quero+ Luz		FE		Tod		12										ELE		12		1/1/23				111		10		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S						12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		END		END_77		Quero+ Luz		FE		Tod		12										ELE		12		1/1/23				111		10		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S						0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		END		END_78		Quero+ Luz		DD		Tod		12										ELE		12		1/1/23				111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S						12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		END		END_79		Quero+ Luz		DD		Tod		12										ELE		12		1/1/23				111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S						0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto 		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		END		END_80		Quero+ Gás		FE		Tod												GN		12		11/17/22				111		10		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S						12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital.		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).  .

		END		END_81		Quero+ Gás		FE		Tod												GN		12		11/17/22				111		10		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S						0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Fatura Digital.		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		END		END_82		Quero+ Gás				Tod												GN		12		11/17/22				111		1		100		1111		N		N		S		N		N		S		S		S						12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto. 		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).  .

		END		END_83		Quero+ Gás				Tod												GN		12		11/17/22				111		1		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		S						0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura+ Desconto de 1% sobre o total da fatura por contratar Débito Direto. 		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		END		END_84		Quero+ Luz				Tod		12										ELE		12		1/1/23				111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S						12		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia). .

		END		END_85		Quero+ Luz				Tod		12										ELE		12		1/1/23				111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S						0		0		0		0		0		0		0		36.9		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui  um desconto de 30€ (repartidos a 3€ nas primeiras 10 faturas) na fatura de luz. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 30€ +IVA na fatura de luz (créditos de 3€ +IVA nas 10 primeiras faturas de cada energia).

		END		END_86		Quero+ Gás				Tod												GN		12		11/17/22				111		1		11		1111		N		N		S		N		N		S		S		S						12		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Codigo Plano Amigo válido Para que a promoçao seja aplicada ambos os contratos (angariador e angariado) terão de manter-se ativos em todo o momento				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Com o Plano Amigo, tanto o novo cliente que venha recomentado por um cliente Endesa, como o cliente Endesa ganham ambos 1€/mes de desconto em fatura  desde que ambos se mantenham na Endesa. Limite de 25  amigos. . Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas). .

		END		END_87		Quero+ Gás				Tod												GN		12		11/17/22				111		1		11		1111		N		N		N		N		N		S		N		S						0		0		0		0		0		0		0		12.3		0		0		0		0		0		0		Desconto indefinido de 3% sobre o total da fatura + Desconto promocional de 8% sobre o total da fatura		Esta oferta inclui um desconto de 10€ (repartidos a 1€ nas primeiras 10 faturas) para novos clientes. O total destes benefícios está classificado como "Reembolsos" nas contas deste simulador. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		www.endesa.pt		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		https://endesa.pt/particulares/planos/luzegas		800101030		https://endesa.pt/particulares/contactos		https://endesa.pt/		https://endesa.pt/particulares/contactos		800101030		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Com o Plano Amigo, cada cliente que trouxer um amigo para a Endesa, ganham os dois 1€ de desconto na fatura de luz e de gás, para sempre. Apenas terá de lhes facilitar o seu código. Limite de 25 amigos. Aproveite, quantos mais amigos trouxer, menos paga por mês. Para mais informações consulte: https://endesa.pt/particulares/hub-vantagens/plano-amigo.html		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Função do IPC. 8% de desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.		-		O cliente doméstico tem a opção de contratar o Serviço de Assistência OK Eletrodomésticos por 2,45€ (Iva incluido, preço promocional durante os 3 primeiros meses) e 4,91€ (Iva incluido, a partir do 4º mês). Contratação não obrigatória.		Cada novo cliente receberá um desconto de 10€+IVA  na fatura de gás (créditos de 1€+IVA  nas 10 primeiras faturas).

		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_01		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123										ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM				https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/				Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_02		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod		123										DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM				https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/				Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_03		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123										ELE		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+				https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/				Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_04		TARIFA PRO PREMIUM+		ELETRICIDADE		Tod		123										DUAL		12		1/10/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM+				https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/				Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_05		TARIFA PRO PREMIUM		ELETRICIDADE		Tod												GN		12		1/1/23		2/10/23		110		11		110		11		S		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		TARIFA PRO PREMIUM				https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/				Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato, equivalente ao valor mensal do Termo Fixo contratado, multiplicado pelo número de meses remanescentes até termo do contrato, no caso de fornecimento em BP < 10.000 m3		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_06		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123										ELE		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/				Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		ENIPLENITUDE		ENIPLENITUDE_07		Indexado		ELETRICIDADE		Tod		123										DUAL		12		1/1/23		2/5/23		110		11		110		11		S		N		N		S		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Indexada		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/adira-ja/		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		https://eniplenitude.pt/wp-content/uploads/2022/10/PT-CONTRATO-HOGAR_V1.3._150622_CLIENTE.pdf		808 45 00 56		info@eniplenitude.pt		https://eniplenitude.pt/		https://eniplenitude.pt/onde-estamos/				Eletrónica, Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Telefónico, Eletrónico		MENSAL		penalização rescisão antecipada do contrato,diferença entre a energia consumida e a prevista de fornecer valorizada a 5,5 Euros/Mwh		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  OMIE.  OMIE.		-		-		-

		EZUENERGIA		EZUENERGIA_01		Tarifa Indexada ao mercado SPOT		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123										ELE		6		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    SOMA((Energia + perda)h * (OMIEh + CGSh + 7) * PerdasERSE / (energia + perda)p).		-		-		-

		EZUENERGIA		EZUENERGIA_02		Tarifa + Lar versão 2023		Oferta comercial válida para todos os clientes		Tod		123										ELE		6		1/1/23				111		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		A EZU Energia acredita que é a escolha ideal para si. Defendemos que os nossos clientes são uma prioridade e garantimos um acompahamento muito próximo e atento.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://ezu.pt/		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		https://ezu.pt/tarifas		966044634		ezu@ezu.pt		info@ezu.pt		https://ezu.pt/contactos		966044634		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		G9ENERGY		G9ENERGY_01		PME Plus				Ndom												GN		12		1/1/23				101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site				211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		G9ENERGY		G9ENERGY_02		PME				Ndom												GN		12		1/1/23				101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site				211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		G9ENERGY		G9ENERGY_03		Casa Plus				Dom												GN		12		1/1/23				101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Gás Natural para clientes residenciais com pagamento por débito direto.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site				211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		G9ENERGY		G9ENERGY_04		Casa				Dom												GN		12		1/1/23				101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Gás Natural para clientes residenciais com pagamento multibanco.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site				211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		G9ENERGY		G9ENERGY_05		PME Plus				Ndom		123										ELE		12		1/1/23				101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento por débito direto.				www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site				211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		G9ENERGY		G9ENERGY_06		PME				Ndom		123										ELE		12		1/1/23				101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes empresariais com pagamento multibanco.				www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site				211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		G9ENERGY		G9ENERGY_07		Casa Plus				Dom		123										ELE		12		1/1/23				101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento por débito directo.				www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site				211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		G9ENERGY		G9ENERGY_08		Casa				Dom		123										ELE		12		1/1/23				101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade para clientes residenciais com pagamento multibanco.				www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site				211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		G9ENERGY		G9ENERGY_09		DUAL PME Plus				Ndom		123										DUAL		12		1/1/23				101		11		100		1011		N		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento por débito direto.				www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site				211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		G9ENERGY		G9ENERGY_10		DUAL PME				Ndom		123										DUAL		12		1/1/23				101		11		10		1011		N		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes empresariais com pagamento multibanco.				www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site				211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		G9ENERGY		G9ENERGY_11		DUAL Casa Plus				Dom		123										DUAL		12		1/1/23				101		11		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento por débito direto.				www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site				211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		G9ENERGY		G9ENERGY_12		DUAL Casa				Dom		123										DUAL		12		1/1/23				101		11		10		1011		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta de Eletricidade e Gás Natural para clientes domésticos com pagamento multibanco.				www.g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://my.g9energy.pt/fo/public/simulation_site		https://public.g9energy.pt/ModelosG9/Contrato-Energia.pdf		211456789		geral@g9energy.pt		https://my.g9energy.pt/fo/public/new_subscription_site				211456789		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GALP		GALP_01		Plano Negócios Plus Gás Natural (DD) 8%- Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Dom												GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808,500,520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808,500,520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + , 8,9/mês		-		-

		GALP		GALP_02		Plano Negócios Plus Gás Natural (DD) 8%- Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom												GN		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + , 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_03		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +				Ndom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808,500,520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808,500,520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		-

		GALP		GALP_04		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist +				Ndom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +: 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_05		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808,500,520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808,500,520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		-

		GALP		GALP_06		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8%Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist:  5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_07		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808,500,520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808,500,520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		-

		GALP		GALP_08		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist + (DD)		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist + : 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_09		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist				Ndom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808,500,520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808,500,520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		GALP		GALP_10		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist				Ndom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_11		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +				Ndom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808,500,520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808,500,520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		-

		GALP		GALP_12		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Assist +				Ndom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +  8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_13		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808,500,520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808,500,520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		-

		GALP		GALP_14		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist.		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.5609756098		70.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist.5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_15		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808,500,520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808,500,520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		-

		GALP		GALP_16		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) - Galp 360 Assist +		Desconto associado ao pagamento com débito direto		Ndom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +, 8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_17		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.				Ndom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808,500,520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808,500,520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		-

		GALP		GALP_18		Plano Negócios Plus Eletricidade Verde - Galp 360 Assist.				Ndom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		57.6		70.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. 5,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_19		Plano Negócios Plus Gás Natural - Galp 360 Assist+				Ndom												GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		N		N		N		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808,500,520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808,500,520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +8,9/mês		-		-

		GALP		GALP_20		Plano Negócios Plus Gás Natural - Galp 360 Assist+				Ndom												GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		N		N		S		86.8292682927		106.8		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		Galp 360 Assist. +8,9/mês		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_21		Galp & Continente Gás Natural				Dom												GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N						0		0		0		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		GALP		GALP_22		Galp & Continente Gás Natural				Dom												GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S						0		0		0		0		0.07		0.07		0		10		0		0		0		0		0		0		7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_23		Galp & Continente Gás Natural + Galp 360 Familia				Dom												GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		GALP		GALP_24		Galp & Continente Gás Natural + GLP 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom												GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		GALP		GALP_25		Galp & Continente Gás Natural + Galp 360 Casa				Dom												GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		GALP		GALP_26		Galp & Continente Gás Natural + Galp 360 Casa				Dom												GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0.09		0.09		0		10		0		0		0		0		0		0		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp Assistência Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_27		Galp & Continente Gás Natural + Galp 360 Familia				Dom												GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0.09		0.09		0		10		0		0		0		0		0		0		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_28		Galp & Continente Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom												GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0.12		0.12		0		10		0		0		0		0		0		0		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_29		Galp & Continente Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom												GN		12		1/1/23		12/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0.12		0.12		0		10		0		0		0		0		0		0		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_30		Galp & Continente Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom												GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		GALP		GALP_31		Galp & Continente Gás Natural + 2 serviços		Inclui descontos associados ao débito direto		Dom												GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		GALP		GALP_32		Galp & Continente Gás Natural + 2 serviços				Dom												GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0.11		0.11		0		10		0		0		0		0		0		0		11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_33		Galp & Continente Gás Natural + 2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao débito direto		Dom												GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		GALP		GALP_34		Galp & Continente Gás Natural + 2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao débito direto		Dom												GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0.14		0.14		0		10		0		0		0		0		0		0		14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_35		Galp & Continente Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom												GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N						0		0		0		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		GALP		GALP_36		Galp & Continente Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom												GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S						0		0		0		0		0.1		0.1		0		10		0		0		0		0		0		0		10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_37		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 				Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		GALP		GALP_38		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		GALP		GALP_39		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia 				Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_40		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_41		Galp & Continente Eletricidade Verde 				Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N						0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		GALP		GALP_42		Galp & Continente Eletricidade Verde 				Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S						0		0.07		0.07		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_43		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa 				Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		GALP		GALP_44		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		GALP		GALP_45		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360  Casa 				Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		1		111		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_46		Galp & Continente Eletricidade Verde + Galp 360 Casa (DD) 		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa,. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_47		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços				Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		GALP		GALP_48		Galp & Continente Eletricidade Verde + 2 Serviços				Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.11		0.11		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_49		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		GALP		GALP_50		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD) + 2 Serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.1219512195		141.6		0		0.14		0.14		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e  6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_51		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N						0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		GALP		GALP_52		Galp & Continente Eletricidade Verde (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S						0		0.1		0.1		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_53		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		N						0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		0		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		GALP		GALP_54		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural 				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		S		S						0		0.07		0.07		0		0.07		0.07		0		40		0		0		0		0		0		0		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		7% na Eletricidade + 7% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_55		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		GALP		GALP_56		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp AssistênciaFamilia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		GALP		GALP_57		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa 				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		0		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		GALP		GALP_58		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		GALP		GALP_59		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Assistência Casa 				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_60		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.09		0.09		0		0.09		0.09		0		40		0		0		0		0		0		0		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		9% na Eletricidade + 9% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_61		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		67.3170731707		82.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_62		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		47.8048780488		58.8		0		0.12		0.12		0		0.12		0.12		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_63		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		0		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		GALP		GALP_64		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.11		0.11		0		0.11		0.11		0		40		0		0		0		0		0		0		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		11% na Eletricidade + 11% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_65		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		N		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		GALP		GALP_66		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural +2 serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito Direto		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		S		S		115.12		141.6		0		0.14		0.14		0		0.14		0.14		0		40		0		0		0		0		0		0		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		14% na Eletricidade + 14% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_67		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		N						0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Descontos em cartão Continente				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente.

		GALP		GALP_68		Galp & Continente Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por Débito Direto		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		S		S						0		0.1		0.1		0		0.1		0.1		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		O montante designado por 'Reembolsos/Descontos' e o IVA correspondente não é descontado diretamente na fatura, mas sim atribuído em cupão a ser carregado como saldo no cartão Continente. Os preços unitários apresentados neste simulador correspondem aos valores apresentados na fatura, antes da atribuição do saldo em cartão Continente.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida). Desconto de 5% na compra de 1 garrafa/mês de propano ou butano nas lojas Continente, Desconto de 14 cent/l de combustível (gasóleo ou gasolina) abastecido nos postos Galp, 16% na energia em pontos de carregamento pagos, 10% na aquisição de equipamnetos GPL. Descontos carregados em saldo no Cartão Continente. O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_69		Galp Negócios Gas Natural 				Ndom												GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 				https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808,500,520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808,500,520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		GALP		GALP_70		Galp Negócios Gas Natural 				Ndom												GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S						0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_71		Galp Negócios Eletricidade Verde 				Ndom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 				https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808,500,520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808,500,520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		GALP		GALP_72		Galp Negócios Eletricidade Verde 				Ndom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S						0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_73		Galp Negócios Eletricidade Verde - 1% Trihorário				Ndom		3										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 				https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808,500,520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808,500,520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		GALP		GALP_74		Galp Negócios Eletricidade Verde - 1% Trihorário				Ndom		3										ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S						0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		1% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_75		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 				https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808,500,520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808,500,520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		GALP		GALP_76		Galp Negócios Eletricidade Verde  (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S						0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_77		Galp Negócios Eletricidade Verde (DD) -3%-Trihorário		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		3										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 				https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808,500,520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808,500,520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		GALP		GALP_78		Galp Negócios Eletricidade Verde (DD) -3%-Trihorário		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		3										ELE		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S						0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		3% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_79		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 1%-Trihorário				Ndom		3										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 				https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808,500,520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808,500,520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		GALP		GALP_80		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 1%-Trihorário				Ndom		3										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S						0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		1% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_81		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 				Ndom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 				https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808,500,520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808,500,520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		GALP		GALP_82		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural 				Ndom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		11		1111		N		S		S		N		N		N		N		S						0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_83		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 				https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808,500,520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808,500,520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		GALP		GALP_84		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débito direto		Ndom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S						0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_85		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD) -4%-Trihorário		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		3										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 				https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808,500,520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808,500,520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		GALP		GALP_86		Galp Negócios Eletricidade Verde & Gas Natural (DD) -4%-Trihorário		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom		3										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		11		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S						0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		4% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_87		Galp Negócios  Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom												DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 				https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808,500,520		negocios.energia@galp.pt		negocios.energia@galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		808,500,520		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		GALP		GALP_88		Galp Negócios  Gas Natural (DD)		Desconto associado ao pagamento por débiro direto		Ndom												DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		N		N		S						0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		6% Desconto direto na fatura (termo fixo + termo variável) 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		https://casa.galp.pt/negocios		808500520		negocios.energia@galp.pt		 		https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?		 		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		Não está disponível para contratações online				Oferta do cartão Galp Frota Business com descontos diretos em combustível.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_89		Casa & Estrada Gás Natural & Combustível Galp 360 Familia				Dom												GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		GALP		GALP_90		Casa & Estrada Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia				Dom												GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		6% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_91		Casa & Estrada Gás Natural & Combustível Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao débito direto		Dom												GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp Assistência Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		GALP		GALP_92		Casa & Estrada Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao débito direto		Dom												GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3		82.8		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_93		Casa & Estrada Gás Natural & Combustível Galp 360 Casa				Dom												GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		GALP		GALP_94		Casa & Estrada Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa				Dom												GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		6% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_95		Casa & Estrada Gás Natural & Combustível Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao débito direto		Dom												GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		GALP		GALP_96		Casa & Estrada Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao débito direto		Dom												GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp A360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_97		Casa & Estrada Gás Natural & Combustível  +2 serviços				Dom												GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		GALP		GALP_98		Casa & Estrada Gás Natural & Combustível  +2 serviços				Dom												GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_99		Casa & Estrada Gás Natural & Combustível (DD) +2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom												GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% no Gás Natural desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		GALP		GALP_100		Casa & Estrada Gás Natural & Combustível (DD) +2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom												GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		10% no Gás Natural desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_101		Casa & Estrada Gás Natural & Combustível 				Dom												GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).				casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		GALP		GALP_102		Casa & Estrada Gás Natural & Combustível 				Dom												GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S						0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		4% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_103		Casa & Estrada Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom												GN		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).				casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		GALP		GALP_104		Casa & Estrada Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom												GN		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S						0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		6% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (escalão contratado e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_105		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Familia				Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		GALP		GALP_106		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		GALP		GALP_107		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + Galp 360 Casa 				Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		GALP		GALP_108		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp Assistência Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		GALP		GALP_109		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços 				Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		GALP		GALP_110		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		GALP		GALP_111		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível				Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		GALP		GALP_112		Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		GALP		GALP_113		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia				Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		GALP		GALP_114		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia				Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_115		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		GALP		GALP_116		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_117		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 				Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		GALP		GALP_118		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa 				Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_119		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		GALP		GALP_120		Casa & Estrada  Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_121		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços				Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		GALP		GALP_122		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +2 serviços				Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_123		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) +2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		GALP		GALP_124		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) + 2 serviços		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_125		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 				Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).				casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		GALP		GALP_126		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível 				Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S						0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		4% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_127		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).				casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		GALP		GALP_128		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12										ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S						0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade: desconto sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_129		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		GALP		GALP_130		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal, conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_131		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		GALP		GALP_132		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Familia (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Familia. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_133		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		GALP		GALP_134		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa 				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_135		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		GALP		GALP_136		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + Galp 360 Casa (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_137		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		GALP		GALP_138		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços 				Dom		12										DUAL		12		1/1/22		12/31/22		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		10% na Eletricidade + 10% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		A adesão terá que ser feita em postos de abastecimento Galp ou junto dos Revendedores GLP				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_139		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível +2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		-

		GALP		GALP_140		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + 2 Serviços (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		12% na Eletricidade + 12% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_141		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).				casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		GALP		GALP_142		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S						0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		6% na Eletricidade + 6% no Gás Natural: descontos sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP). .		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_143		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).				casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		GALP		GALP_144		Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S						0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		8% na Eletricidade + 8% no Gás Natural: desconto sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_145		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde + Galp 360 Familia				Dom		2										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		GALP		GALP_146		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde + Galp 360 Familia				Dom		2										ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_147		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde +Assistência Casa				Dom		2										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa ,  Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		GALP		GALP_148		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde + Galp 360 Casa				Dom		2										ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_149		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde  +  2Serviços				Dom		2										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		GALP		GALP_150		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde  +2 Serviços				Dom		2										ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1		141.6		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_151		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde				Dom		2										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).				casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		GALP		GALP_152		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde				Dom		2										ELE		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S						0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_153		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural 				Dom		2										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +6% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).				casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		GALP		GALP_154		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural 				Dom		2										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S						0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 6% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_155		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 familia				Dom		2										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		GALP		GALP_156		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Familia				Dom		2										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_157		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Casa				Dom		2										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		GALP		GALP_158		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - Galp 360 Casa				Dom		2										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_159		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - 2 serviços				Dom		2										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		11		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) +10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		GALP		GALP_160		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural - 2 serviços				Dom		2										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		11		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_161		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Familia		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		GALP		GALP_162		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Familia		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		67.3170731707		82.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_163		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + galp 360 Casa		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa . Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		GALP		GALP_164		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + Galp 360 Casa		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		47.8048780488		58.8		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 10% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa . Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_165		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + 2 serviço		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 12% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Obriga à contratação de serviços adicionais.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA á taxa legal em vigor.		-		-

		GALP		GALP_166		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD) + 2 serviço		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		S		S		N		S		115.1219512195		141.6		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 12% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		4,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Casa e 6,90 €/mês quando contrata o serviço Galp 360 Família. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GALP		GALP_167		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		111		11		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).				casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		800,200,200		casa.galp.pt		casa.galp.pt		https://casa.galp.pt/ajuda/lojas-galp/lojas-de-eletricidade-e-gas-natural		800,200,200		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		-

		GALP		GALP_168		Casa & Mobilidade Elétrica Eletricidade Verde & Gás Natural (DD)		Inclui descontos associados ao pagamento por débito direto		Dom		2										DUAL		12		1/1/23		3/31/23		10		11		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S						0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		25% desconto na Eletricidade no período de vazio (energia consumida) + 8% desconto no Gás Natural sobre o valor total da fatura (termos fixos e energia consumida).		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		casa.galp.pt		808507500		casa.galp.pt				https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/postos-galp/mapa?				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		mensal ou conta certa		-		Não está disponível para contratações online				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  o Termo Fixo e o Termo Energia podem ser revistos trimestralmente durante o ano, com base no Índice de Preços no Consumidor, sem habitação, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e nas variações das cotações internacionais que condicionam respetivamente os preços de referência para a aquisição de gás natural e eletricidade na Península Ibérica (MIBGÁS, TTF e Brent, OMIE e OMIP).		-		-		O reembolso apenas se destina a novos contratos.

		GOLD		GOLD_01		Monogas 22				Dom												GN		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Monogás 22		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_02		Monoelétrico 22				Dom		12										ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Monoelétrico 22				https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_03		Dual 22				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Dual 22				https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_04		NOWO&GOLD Monogás				Dom												GN		12		1/1/23		9/30/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/						Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		GOLD		GOLD_05		NOWO&GOLD Monogás com FE				Dom												GN		12		1/1/23		9/30/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		GOLD		GOLD_06		NOWO&GOLD Monogás com DD				Dom												GN		12		1/1/23		9/30/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/						Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		GOLD		GOLD_07		NOWO&GOLD Monogás com DD+FE				Dom												GN		12		1/1/23		9/30/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		GOLD		GOLD_08		NOWO&GOLD Monoelétrico 				Dom		12										ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/						Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		GOLD		GOLD_09		NOWO&GOLD Monoelétrico com FE				Dom		12										ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		GOLD		GOLD_10		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD				Dom		12										ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/						Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		GOLD		GOLD_11		NOWO&GOLD Monoelétrico com DD+FE				Dom		12										ELE		12		1/1/23		12/31/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		GOLD		GOLD_12		NOWO&GOLD Dual				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/						Eletrónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		GOLD		GOLD_13		NOWO&GOLD Dual com FE				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		S						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		GOLD		GOLD_14		NOWO&GOLD Dual com DD				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/						Eletrónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		GOLD		GOLD_15		NOWO&GOLD Dual com DD+FE				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		9/30/23		100		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		S						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria NOWO		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral. O valor da fatura inclui um reembolso/desconto aplicável apenas a novos clientes.		https://goldenergy.pt/		https://nowo-goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://nowo-goldenergy.pt/						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Parceria NOWO				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		Reembolso de 25€ na 1ª fatura (caso a primeira fatura seja de valor inferior, valor remanescente será deduzido na 2ª fatura).

		GOLD		GOLD_16		Montepio Monogás 22				Dom												GN		12		1/1/23		9/30/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt				https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_17		Montepio Monogás 22 com FE				Dom												GN		12		1/1/23		9/30/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt				https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_18		Montepio Monogás 22 com DD				Dom												GN		12		1/1/23		9/30/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt				https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_19		Montepio Monogás 22 com DD+FE				Dom												GN		12		1/1/23		9/30/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt				https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_20		Montepio Monoelétrico 22				Dom		12										ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt				https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_21		Montepio 22 Monoelétrico com FE				Dom		12										ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt				https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_22		Montepio 22 Monoelétrico com DD				Dom		12										ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt				https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_23		Montepio 22 Monoelétrico com DD+FE				Dom		12										ELE		12		1/1/23		12/31/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt				https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_24		Montepio 22 Dual				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt				https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_25		Montepio 22 Dual com FE				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt				https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_26		Montepio 22 Dual com DD				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão ao Débito Direto.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt				https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_27		Montepio 22 Dual com DD+FE				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		9/30/23		11		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha Montepio 22, diponível para novas contratações inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica e Debito Direto 		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt				https://agentes.goldenergy.pt/		808205005		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados Montepio				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_28		FNAC 100% Verde Monogás 22				Dom												GN		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_29		FNAC 100% Verde Monogás com FE 22				Dom												GN		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_30		FNAC 100% Verde Monogás com DD 22				Dom												GN		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_31		FNAC 100% Verde Monogás com DD+FE 22				Dom												GN		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_32		FNAC 100% Verde Monoelétrico 22				Dom		12										ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_33		FNAC 100% Verde Monoelétrico com FE 22				Dom		12										ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_34		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD 22				Dom		12										ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_35		FNAC 100% Verde Monoelétrico com DD+FE 22				Dom		12										ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_36		FNAC 100% Verde Dual 22				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_37		FNAC 100% Verde Dual com FE 22				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_38		FNAC 100% Verde Dual com DD 22				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_39		FNAC 100% Verde Dual com DD+FE 22				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online e exclusivo para parceria FNAC.		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados FNAC				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_40		Digital 22 Monogás				Dom												GN		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_41		Digital 22 Monogás com FE				Dom												GN		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_42		Digital 22 Monogás com DD				Dom												GN		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_43		Digital 22 Monogás com DD+FE				Dom												GN		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_44		Digital 22 Monoelétrico				Dom		12										ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online				https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_45		Digital 22 Monoelétrico com FE				Dom		12										ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica				https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_46		Digital 22 Monoelétrico com DD				Dom		12										ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto				https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_47		Digital 22 Monoelétrico com DD+FE				Dom		12										ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica				https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_48		Digital 22 Dual				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto				https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_49		Digital 22 Dual com FE				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão à Fatura Eletrónica				https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_50		Digital 22 Dual com DD				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto				https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_51		Digital 22 Dual com DD+FE				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Disponível para novas contratações online com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica				https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_52		Desconto Máximo Monogás 22				Dom												GN		12		10/1/22		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_53		Desconto Máximo Monoelétrico 22				Dom		12										ELE		12		10/1/22		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.				https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_54		Desconto Máximo Dual 22				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Adesão online ou Inbound.				https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_55		Monogás ACP 22		Apenas para clientes ACP		Dom												GN		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_56		Monoeletrico ACP 2022		Apenas para clientes ACP		Dom		12										ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_57		Dual ACP 22		Apenas para clientes ACP		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		11		111		1111		N		S		S		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Campanha ACP 22		Apresenta condições contratuais que condicionam a subscrição ao público em geral.		https://goldenergy.pt/		https://adesaoparceria.goldenergy.pt/protocolo-acp/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		Para associados ACP				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_58		+ Cliente 22 Monogás				Dom												GN		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, Inbound e Outbound.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_59		+ Cliente 22 Monogás com FE				Dom												GN		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, Inbound e Outbound com adesão à Fatura Eletrónica		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_60		+ Cliente 22 Monogás com DD				Dom												GN		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, Inbound e Outbound com adesão ao Débito Direto		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_61		+ Cliente 22 Monogás com DD+FE				Dom												GN		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, Inbound e Outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_62		+ Cliente 22 Monoelétrico				Dom		12										ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound				https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_63		+ Cliente 22 Monoelétrico com FE				Dom		12										ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 				https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_64		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD				Dom		12										ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto				https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_65		+ Cliente 22 Monoelétrico com DD+FE				Dom		12										ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica				https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_66		+ Cliente 22 Dual				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound				https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_67		+ Cliente 22 Dual com FE				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		11		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão à Fatura Eletrónica 				https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_68		+ Cliente 22 Dual com DD				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		1		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto				https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		GOLD		GOLD_69		+ Cliente 22 Dual com DD+FE				Dom		12										DUAL		12		1/1/23		9/30/23		101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Diponível para novas contratações online, inbound e outbound com adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica				https://goldenergy.pt/		https://goldenergy.pt/servicos/precos-de-referencia/		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		https://ws21-assets.goldenergy.pt/data/website/documentos/condicoes_gerais_particulares.pdf		808205005		goldenergy@goldenergy.pt		https://goldenergy.pt/				808205005		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		IBD		IBD_01		Negocios (FE e DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta		Ndom												GN		12		1/1/23				101		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/negocios-empresas		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios				800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		IBD		IBD_02		Negocios (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Ndom												GN		12		1/1/23				101		11		111		1111		N		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de fatura eletrónica ou modo de pagamento débito direto em conta.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/negocios-empresas		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios				800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		IBD		IBD_03		Negocios		Sem subscrição de fatura eletrónica nem modo pagamento débito direto em conta		Ndom												GN		12		1/1/23				101		11		11		1111		N		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios				800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		IBD		IBD_04		Casa (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom												GN		12		1/1/23				101		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa, com subscrição de fatura eletrónica ou modo de pagamento débito direto em conta.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-gas		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-gas				800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		IBD		IBD_05		Casa (FE e DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta		Tod												GN		12		1/1/23				101		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-gas		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-gas				800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		IBD		IBD_06		Casa		Sem subscrição de fatura eletrónica nem modo pagamento débito direto em conta		Dom												GN		12		1/1/23				101		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-gas		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-gas				800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		IBD		IBD_07		ERROR:#NAME?		Com subscrição do serviço MGI		Tod												GN		12		1/1/23				10		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		N		69.5		85.49		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano com 8% de desconto na adesão ao serviço Manutenção Gás Iberdrola		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt				https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente				Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de manutenção gás iberdrola com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis).		Inspeção Gás		-

		IBD		IBD_08		+ VANTAGEM (FE + DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta		Tod												GN		12		1/1/23				10		10		100		1111		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano com 8% de desconto na adesão à Fatura Eletrónica e Débito direto em conta.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt				https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente				Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		IBD		IBD_09		ERROR:#NAME?		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta e MGI		Tod												GN		12		1/1/23				10		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		N		69.5		85.49		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano com 10% de desconto na adesão à Fatura Eletrónica e Débito direto e serviço Manutenção Gás Iberdrola		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt				https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente				Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de manutenção gás iberdrola com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis).		Inspeção Gás		-

		IBD		IBD_10		ERROR:#NAME?		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Tod												GN		12		1/1/23				10		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano com 7% de desconto na adesão à Fatura Eletrónica ou Débito direto.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt				https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		IBD		IBD_11		ERROR:#NAME?		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta e MGI		Tod												GN		12		1/1/23				10		10		100		1111		N		N		N		N		S		S		N		N		69.5		85.49		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano com 9% de desconto na adesão à Fatura Eletrónica ou Débito direto e serviço Manutenção Gás Iberdrola		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt				https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente				Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de manutenção gás iberdrola com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis).		Inspeção Gás		-

		IBD		IBD_12		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Tod												GN		12		1/1/23				11		11		111		1111		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + VANTAGEM com 6% boas-vindas		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt				https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		LISBOAGÁS, SETGÁS, LUSITANIAGÁS, BEIRAGÁS, TAGUSGÁS: Periodicidade bimestral PORTGÁS: Periodicidade mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Assistência Gás, Inspeção GásPack Manutenção Gás (composto pelos 2 serviços acima)		-

		IBD		IBD_13		Plano Tri-Horário		Preço fixo		Tod		3										ELE		12		1/1/23				111		11		111		1111		S		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		O Plano Tri-Horário destina-se a potências contratadas entre 27,6 kVA e 41,4 kVA e disponibiliza preços por kWh diferenciados em cada um dos três periodos de consumo: Ponta/Cheias/Vazio.				https://www.iberdrola.pt/empresas/energia		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/tri-horario		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/tri-horario		http://bitly.ws/t2Kh		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		IBD		IBD_14		Plano Tri-Horário Indexado		Preço Indexado ao mercado OMIE		Tod		3										ELE		12		1/5/23		2/5/23		10		11		111		1111		N		S		N		S		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		O Plano Tri-Horário destina-se a potências contratadas entre 27,6 kVA e 41,4 kVA cujo preço de energia está indexado ao Mercado OMIE. Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-tri-horario-indexado		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-tri-horario-indexado		http://bitly.ws/t2Kh		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt				https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço de energia Iberdrola resulta do somatório do preço OMIE por hora x Perfil de consumo por hora x Coeficiente de Perdas + Custo de operação e componente de comercialização da Iberdrola (Q)                                       .		-		-		-

		IBD		IBD_15		Plano Tri-Horário Indexado Online		Preço Indexado ao mercado OMIE		Tod		3										ELE		12		1/5/23		2/5/23		101		11		111		1111		N		S		N		S		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		O Plano Tri-Horário destina-se a potências contratadas entre 27,6 kVA e 41,4 kVA cujo preço de energia está indexado ao Mercado OMIE. Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-tri-horario-indexado		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-tri-horario-indexado		http://bitly.ws/t2Kh		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		comercial@iberdrolaclientes.pt				800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    O preço de energia Iberdrola resulta do somatório do preço OMIE por hora x Perfil de consumo por hora x Coeficiente de Perdas + Custo de operação e componente de comercialização da Iberdrola (Q)                                       .		-		-		-

		IBD		IBD_16		Outono-Inverno				Dom		12										ELE		12		1/1/23				101		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Outono-Inverno, com desconto de 20% em ambos os termos no período 1 (meses mais frios do ano): de 15 Outubro a 15 Abril. Sem desconto no período 2 (meses menos frios): de 16 Abril a 14 Outubro. 		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/eletricidade/casa-outono-inverno				800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		IBD		IBD_17		Negocios (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12										ELE		12		1/1/23				101		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.				https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios				800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		IBD		IBD_18		Negocios (FE + DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica e modo pagamento débito direto em conta		Ndom		12										ELE		12		1/1/23				101		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.				https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios				800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		IBD		IBD_19		Negócios		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Ndom		12										ELE		12		1/1/23				111		1		11		1011		S		S		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Negócios				https://www.iberdrola.pt/empresas/		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/empresas/energia/plano-negocios		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de dias remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		IBD		IBD_20		HORECA SAZONAL				Ndom		12										ELE		12		1/1/23				11		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Horeca destinado a clientes com CAE na divisão: "Alojamento" ou "Restauração e similares", que oferece o termo de potencia de 01 de novembro a 15 de fevereiro, todos os anos		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt				https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		IBD		IBD_21		Casa (FE ou DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12										ELE		12		1/1/23				111		11		111		1011		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa com subscrição de 1 dos seguintes: fatura eletrónica ou débito direto.				https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		IBD		IBD_22		Casa (FE e DDC)		Com subscrição de fatura eletrónica ou modo pagamento débito direto em conta		Dom		12										ELE		12		1/1/23				101		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa, com subscrição de fatura eletrónica e modo de pagamento débito direto em conta.				https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade				800606060		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		IBD		IBD_23		Casa		Sem adesão a fatura eletrónica e sem débito direto		Dom		12										ELE		12		1/1/23				111		1		11		1011		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano Casa				https://www.iberdrola.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt		https://www.iberdrola.pt/casa/energia/plano-casa-eletricidade		https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente		800606060		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		IBD		IBD_24		+ VANTAGEM (PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços PEL ou PEL+		Dom		12										ELE		12		1/1/23				10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão ao serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt				https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente				Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		IBD		IBD_25		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica e domiciliação bancária		Dom		12										ELE		12		1/1/23				10		10		100		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.				https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt				https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente				Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		IBD		IBD_26		+ VANTAGEM (FE+DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE, DDC e PEL ou PEL+		Dom		12										ELE		12		1/1/23				10		10		100		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 10% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica, Débito direto e serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt				https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente				Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		IBD		IBD_27		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Dom		12										ELE		12		1/1/23				10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto				https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt				https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		IBD		IBD_28		+ VANTAGEM (FE ou DDC+PEL ou PEL+)		Com adesão ao serviços FE ou DDC e PEL ou PEL+		Dom		12										ELE		12		1/1/23				10		11		110		1111		N		S		N		N		S		S		N		N		59.5		73.19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 9% de desconto na adesão ao serviço Fatura eletrónica ou Débito direto + serviço Proteção elétrica lar ou lar plus.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt				https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		Requer a subscrição do serviço de proteção elétrica lar com um valor de 5,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis) ou proteção elétrica lar plus com um valor de 6,95€/mês + IVA (2 primeiros meses grátis)		Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		IBD		IBD_29		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Dom		12										ELE		12		1/1/23				10		11		111		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas				https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt				https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		IBD		IBD_30		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12										ELE		12		1/1/23				10		10		100		1111		S		S		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 8% de desconto na adesão à fatura eletrónica e domiciliação bancária.				https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt				https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente				Presencial		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		IBD		IBD_31		ERROR:#NAME?		Com adesão a Fatura eletrónica ou domiciliação bancária		Ndom		12										ELE		12		1/1/23				10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 7% de desconto				https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt				https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar, Pack de serviços Proteção Elétrica Lar Plus, Proteção de Pagamentos Iberdrola.		-

		IBD		IBD_32		ERROR:#NAME?		Sem adesões obrigatórias		Ndom		12										ELE		12		1/1/23				10		11		111		1111		S		S		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Plano + Vantagem com 6% de desconto de boas-vindas				https://www.iberdrola.pt/		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://www.iberdrola.pt/atencao-cliente		https://bityli.com/GNRfIeYk		800606060		comercial@iberdrolaclientes.pt				https://www.iberdrola.pt/02sicb/corporativa/iberdrola/atencao-cliente				Presencial		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Mensal.		A denúncia antecipada do contrato nos primeiros 12 meses por parte do cliente implicará o pagamento de uma compensação equivalente ao valor mensal da potência contratada multiplicado pelo número de meses remanescentes até perfazer 12 meses, considerando-se para o cálculo da compensação o valor da potência contratada à data da cessação.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		Serviço de Urgências Elétricas		-

		JAFPLUS		JAFPLUS_01		Negócios Plus		Negócios Plus		Ndom												GN		12		11/1/22				101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 - Plano projetado para consumidores não domésticos.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		jafplus.pt		https://jafplus.pt/empresas/pequenos-negocios/		https://jafplus.pt/documentacao/		https://jafplus.pt/documentacao/		253722425		253722425		comercial@jafplus.pt				253722425		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal ou Bimensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		JAFPLUS		JAFPLUS_02		Casa Plus		Casa Plus		Dom												GN		12		11/1/22				101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 - Plano projetado para consumidores domésticos.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		jafplus.pt		https://jafplus.pt/particulares/gas/		https://jafplus.pt/documentacao/		https://jafplus.pt/documentacao/		253722425		253722425		comercial@jafplus.pt				253722425		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal ou Bimensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		JAFPLUS		JAFPLUS_03		Negócios Plus		Negócios Plus		Ndom		123										ELE		12		1/1/23				101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 - Plano projetado para consumidores não domésticos.				jafplus.pt		https://jafplus.pt/empresas/pequenos-negocios/		https://jafplus.pt/documentacao/		https://jafplus.pt/documentacao/		253722425		253722425		comercial@jafplus.pt				253722425		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal ou Bimensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		JAFPLUS		JAFPLUS_04		Casa Plus		Casa Plus		Dom		123										ELE		12		1/1/23				101		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 - Plano projetado para consumidores domésticos.				jafplus.pt		https://jafplus.pt/particulares/eletricidade/		https://jafplus.pt/documentacao/		https://jafplus.pt/documentacao/		253722425		253722425		comercial@jafplus.pt				253722425		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal ou Bimensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		LOGICA		LOGICA_01		Base S		Oferta Base S		Tod		123										ELE		12		1/1/23		1/31/23		111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Base S				https://logicaenergy.pt/		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/tarifarios		https://logicaenergy.pt/wp-content/uploads/2022/01/CondicoesGerais_v1.2022.pdf		253655768		geral@logicaenergy.pt		geral@logicaenergy.pt		https://logicaenergy.pt/contactos/		253655768		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal, Bimestral		Não existe fidelização associada.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		LUZBOA		LUZBOA_01		LUZBOA SPOT		INDEXADO OMIE		Tod		123										ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		10		110		1111		N		N		N		S		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa indexada ao mercado spot OMIE com cobertura fixa do custo de desvios e de custos de sistema. Factura Electrónica e Pagamento por Débito Directo obrigatório. Sem fidelização. 		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.luzboa.pt		www.luzboa.pt/luzboaspot		www.luzboa.pt/luzboaspot		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/				232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.  Indexado ao omie de acordo com a fórmula prevista na oferta comercial.		-		-		-

		LUZBOA		LUZBOA_02		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		1										ELE		12		8/18/22		5/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta				www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/				232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		LUZBOA		LUZBOA_03		LUZBOA		Preço Fixo		Tod		123										ELE		12		1/1/23		12/31/23		101		11		110		1111		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifa Fixa.  Pagamento por débito directo ou MB e factura por e-mail ou carta				www.luzboa.pt		http://luzboa.pt/tarifarios/		http://luzboa.pt/tarifarios/		https://luzboa.pt/wp-content/uploads/2015/07/condicoes-gerais.pdf		232099652		apoiocliente@luzboa.pt		https://luzboa.pt/adesao-online/				232099652		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  A LUZBOA pode decidir actualizar ou não os preços ao consumidor de acordo com as alterações do custo das tarifas de acesso às redes.		-		-		-

		LUZIGAS		LUZIGAS_01		Dinâmico Poupança 				Tod		123										ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		LUZIGAS		LUZIGAS_02		Dinâmico Poupança + 				Tod		123										ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1111		N		N		N		S		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-poupanca-mais/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		LUZIGAS		LUZIGAS_03		Dinâmico Base				Tod		123										ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		1		11		1111		N		N		N		S		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta válida a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-luz-tarifario-dinamico-base/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal, bimensal ou conta certa		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da atualização dos acessos às redes. As condições mantêm-se. Preço indexado em função do OMIE, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + K + CGS + MA) * (1 + fator de perdas). O K para este tarifário é de 10€/MW.		-		-		-

		LUZIGAS		LUZIGAS_04		GÁS NATURAL				Tod												GN		12		1/1/23		2/5/23		111		11		111		1111		N		N		N		S		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Preços validos a partir de 01/10/2022 a 30/09/2023		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/plano-gas/		https://www.luzigas.pt/		https://www.luzigas.pt/condicoes-gerais/		282333010		282333010		geral@luzigas.pt		https://www.google.pt/maps/place/LUZiG%C3%81S/@37.2662429,-8.271174,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd1ac51e0ff0d25d:0x3d9cd005f6441bc2!8m2!3d37.2659057!4d-8.2714637		282333010		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco, Numerário/Payshop/CTT		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal e bimensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Outubro em função da atualização dos acessos às redes. As condições podem alterar-se consoante o preço do gás natural. Preço indexado em função do MIBGÁS, com a seguinte formula: Preço = (Preço indexado médio do periodo faturado + custos do sistema) * (1 + fator de perdas) + K. Em que o K para este tarifário é de 5€/MW.		-		-		-

		MEOENERGIA		MEOENERGIA_01		MEO Energia 				Dom		123										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 				https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-				Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		MEOENERGIA		MEOENERGIA_02		MEO Energia 				Ndom		123										ELE		12		1/1/23		3/31/23		111		11		110		1111		N		S		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Esta oferta é destinada a clientes não domésticos em Portugal Continental, com potência contratada entre 1,15 e 20,70 kVA em tarifa simples, ou entre 3,45 e 20,70 kVA em tarifa bi-horária, ou entre 27,60 e 41,40 kVA em tarifa tri horária. A adesão ao débito direto e fatura eletrónica, são condições recomendadas. 				https://www.meoenergia.pt/		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		https://www.meo.pt/energia		800028028		apoiocliente-meoenergia@meoenergia.pt		não disponivel		locais disponiveis para consulta  em https://www.meoenergia.pt/apoio-ao-cliente		800028028		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Presencial, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal ou bimestral caso seja solicitado pelo cliente.		não se aplica.		-				Clientes do Meo tem benefícios nas telecomunicações.		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em função das TAR. Na(s) renovação(ões) automática(s) do contrato, serão aplicados os preços do tarifário Base Meo Energia em vigor no momento da renovação. Sempre que na renovação de contrato exista uma alteração de preços, os mesmos serão comunicados ao cliente com 30 dias de antecedência. . Os preços aplicados  já incorporam nos respetivos preços unitários, uma estimativa com o custo do ajuste do mecanismo ibérico.		-		-		-

		MUON		MUON_01		Muon Index Flex Negócios				Ndom		123										ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Negócios (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		MUON		MUON_02		Muon Index Flex Casa				Dom		123										ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		10		100		1011		N		S		N		S		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Muon Index Flex Casa (Plano Indexado)		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.muon.pt		www.muon.pt/tarifas		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		https://muon.pt/pdfs/2023_01_01_FIN_flex_casa_2023.pdf		220046137		220046137		www.muon.pt/adesao		www.muon.pt/adesao		220046137		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    PE(h)=(POMIE(h)+CGS(h))x(1+Perdas(h))+K.		-		-		-

		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_01		FIXO N4				Tod		123										ELE		12		1/1/23				111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 12%		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_02		FIXO N3				Tod		123										ELE		12		1/1/23				111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 15%				https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_03		FIXO N2				Tod		123										ELE		12		1/1/23				111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 17%				https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_04		FIXO N1				Tod		123										ELE		12		1/1/23				111		11		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Desfrute da tranquilidade de um preço de energia fixo anualmente. Inclui desconto no termo energia de 20%				https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-fixa/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_05		EGREEN C				Tod		123										ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 15%		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		-		-		-

		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_06		EGREEN B				Tod		123										ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 18%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		NABALIAENERGIA		NABALIAENERGIA_07		EGREEN A				Tod		123										ELE		12		1/1/23		2/5/23		111		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		47.88		58.8924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Tarifário com Energia Verde Certificada, inclui desconto no termo energia de 20%		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://nabaliaenergia.pt/tarifarios/luz/tarifa-egreen/		https://assets.nabaliaenergia.com/pt/CONDICOES-GERAIS-DE-CONTRATACAO-NABALIA-PT-1.pdf		210518954		clientes@nabaliaenergia.pt		https://nabaliaenergia.pt/		https://nabaliaenergia.pt/contactar/		210518954		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.    Sujeito a revisão trimestral (ano civil), tendo sempre como referência os preços da energia publicados pelo OMIP.		O financiamento à medida de equipamentos de eficiência energética, a gestão administrativa, a assessoria personalizada e a garantia de energia 100% renovável certificada pela EEGO, terão um custo para o Cliente de 3,99€ mensais para potência contratada superior a 20,70Kva e de 0,85€ mensais para as restantes.		-		-

		NATURGY		NATURGY_01		OFERTA BTN CAPTAÇÃO				Ndom		123										ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		11		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		PREÇOS PARA CLIENTES NÃO DOMÉSTICOS COM TARIFA BTN Consumo Anual (MWh ano) <10MWh ano				www.naturgy.pt		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_fixas/plano_negocios_portugal		https://www.naturgy.pt/files/Portugal_Cond_gerais_0620.pdf		808303132		servico.clientes@naturgy.com		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/contratacao/processo_de_mudanca				808303132		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Factura Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da TAR.		-		-		-

		NATURGY		NATURGY_02		OFERTA INDICE OMIE BTN TRI HORARIO CAPTAÇÃO		CLIENTES COM TARIFA BTN TRI HORARIO		Ndom		3										ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		PREÇOS INDEXADOS PARA CLIENTES NÃO DOMÉSTICOS COM TARIFA BTN TRI HORARIO		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.naturgy.pt		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_variaveis/plano_negocios_index		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_variaveis/plano_negocios_index		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/taxas_variaveis/plano_negocios_index		808303132		servico.clientes@naturgy.com		https://www.naturgy.pt/pt/negocio/contratacao_e_precos/contratacao/processo_de_mudanca				808303132		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Facturação mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Em Janeiro em função da TAR.  Preço indexado ao OMIE -.		-		-		-

		NOSSAENERGIA		NOSSAENERGIA_01		Tarifa base		Oferta comercial válida para clientes domésticos		Dom		123										ELE		12		1/1/23				111		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Na NOSSA Energia criamos soluções e tarifários para consumidores empresariais e residenciais, intensivos, moderados e ocasionais, procurando conciliar usufruto e poupança, de acordo com as suas necessidades de consumo.				https://www.nossaenergia.pt/		https://www.nossaenergia.pt/tarifarios/domestico/0/simples?social=0		https://www.nossaenergia.pt/faqs		https://www.nossaenergia.pt/faqs		968 460 879 		comercial@nossaenergia.pt		info@nossaenergia.pt		https://www.nossaenergia.pt/contactos		968460879		Eletrónica, Presencial, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação mensal e bimensal.		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		PORTULOGOS		PORTULOGOS_01		Ipslon Indexado		Gasto Operacional 17€/mWh		Ndom		123										ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt				210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		PORTULOGOS		PORTULOGOS_02		Delta Indexado		Gasto Operacional 12€/mWh		Ndom		123										ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Indexado		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt				210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		PORTULOGOS		PORTULOGOS_03		Delta Fixo				Ndom		123										ELE		12		10/6/22		10/6/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo				www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt				210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		PORTULOGOS		PORTULOGOS_04		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom												GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt				210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		PORTULOGOS		PORTULOGOS_05		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom												GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt				210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		PORTULOGOS		PORTULOGOS_06		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom												GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt				210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		PORTULOGOS		PORTULOGOS_07		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom												GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt				210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		PORTULOGOS		PORTULOGOS_08		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom												GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt				210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		PORTULOGOS		PORTULOGOS_09		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom												GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt				210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		PORTULOGOS		PORTULOGOS_10		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom												GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt				210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		PORTULOGOS		PORTULOGOS_11		Alfa Fixo_GO 5		Gasto Operativo a 5€/mWh		Ndom		123										ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 5				www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt				210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		PORTULOGOS		PORTULOGOS_12		Alfa Fixo_GO 4		Gasto Operativo a 4€/mWh		Ndom		123										ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 4				www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt				210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		PORTULOGOS		PORTULOGOS_13		Alfa Fixo_GO 3		Gasto Operativo a 3€/mWh		Ndom		123										ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 3				www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt				210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		PORTULOGOS		PORTULOGOS_14		Alfa Fixo_GO 30		Gasto Operativo a 30€/mWh		Ndom		123										ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 30				www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt				210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		PORTULOGOS		PORTULOGOS_15		Alfa Fixo_GO 2		Gasto Operativo a 2€/mWh		Ndom		123										ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 2				www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt				210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		PORTULOGOS		PORTULOGOS_16		Alfa Fixo_GO 25		Gasto Operativo a 25€/mWh		Ndom		123										ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 25				www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt				210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		PORTULOGOS		PORTULOGOS_17		Alfa Fixo_GO 20		Gasto Operativo a 20€/mWh		Ndom		123										ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 20				www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt				210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		PORTULOGOS		PORTULOGOS_18		Alfa Fixo_GO 1		Gasto Operativo a 1€/mWh		Ndom		123										ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 1				www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt				210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		PORTULOGOS		PORTULOGOS_19		Alfa Fixo_GO 15		Gasto Operativo a 15€/mWh		Ndom		123										ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 15				www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt				210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		PORTULOGOS		PORTULOGOS_20		Alfa Fixo_GO 10		Gasto Operativo a 10€/mWh		Ndom		123										ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 10				www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt				210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		PORTULOGOS		PORTULOGOS_21		Alfa Fixo_GO 0,5		Gasto Operativo a 0,5€/mWh		Ndom		123										ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Fixo_GO 0,5				www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt				210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		PORTULOGOS		PORTULOGOS_22		Alfa Indexado 5		Gasto Operacional 5€/mWh		Ndom		123										ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt				210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		PORTULOGOS		PORTULOGOS_23		Alfa Indexado 4		Gasto Operacional 4€/mWh		Ndom		123										ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 4		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt				210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		PORTULOGOS		PORTULOGOS_24		Alfa Indexado 3		Gasto Operacional 3€/mWh		Ndom		123										ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 3		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt				210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		PORTULOGOS		PORTULOGOS_25		Alfa Indexado 30		Gasto Operacional 30€/mWh		Ndom		123										ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 30		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt				210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		PORTULOGOS		PORTULOGOS_26		Alfa Indexado 2		Gasto Operacional 2€/mWh		Ndom		123										ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 2		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt				210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		PORTULOGOS		PORTULOGOS_27		Alfa Indexado 25		Gasto Operacional 25€/mWh		Ndom		123										ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 25		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt				210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		PORTULOGOS		PORTULOGOS_28		Alfa Indexado 20		Gasto Operacional 20€/mWh		Ndom		123										ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 20		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt				210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		PORTULOGOS		PORTULOGOS_29		Alfa Indexado 1		Gasto Operacional 1€/mWh		Ndom		123										ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 1		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt				210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		PORTULOGOS		PORTULOGOS_30		Alfa Indexado 15		Gasto Operacional 15€/mWh		Ndom		123										ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 15		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt				210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		PORTULOGOS		PORTULOGOS_31		Alfa Indexado 10		Gasto Operacional 10€/mWh		Ndom		123										ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 10		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt				210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		PORTULOGOS		PORTULOGOS_32		Alfa Indexado 0,5		Gasto Operacional 0,5€/mWh		Ndom		123										ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		S		N		N		S		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Alfa Indexado GO 0,5		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt				210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.  Fórmula preço energia: (Preço Indexado Médio+Custo Gestor Sistema+Custo Financeiro)*(Fator de Perdas Detalhado+1)+Gasto Operativo.		-		-		-

		PORTULOGOS		PORTULOGOS_33		Ipslon		Ipslon Fixo		Ndom												GN		12		7/11/22		9/30/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ipslon Fixo		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt				210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		PORTULOGOS		PORTULOGOS_34		Delta		Delta Fixo		Ndom		123										ELE		12		11/21/22		11/21/23		101		11		110		1011		S		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Delta Fixo				www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		www.portulogos.pt		210522695		comercial@portulogos.pt		comercial@portulogos.pt				210522695		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Faturação Mensal		Fidelização 12 mesesPenalizações: Compensação de despesas, custo fixos ou encargos. No caso de cobrança coersiva, compensação de despesas de cobranças e judiciais.  No ato de cessação do contrato em que existam montantes em divida por responsabilidade do cliente, este é obrigado a pagá-los à PortCale.		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Atualização de acordo com os preços das TAR.		-		-		-

		REPSOL		REPSOL_01		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL		REPSOL_02		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL		REPSOL_03		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL		REPSOL_04		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		REPSOL		REPSOL_05		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL		REPSOL_06		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL		REPSOL_07		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL		REPSOL_08		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL		REPSOL_09		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		REPSOL		REPSOL_10		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL		REPSOL_11		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		44957		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		REPSOL		REPSOL_12		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		44957		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL		REPSOL_13		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		44957		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL		REPSOL_14		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		44957		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL		REPSOL_15		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		REPSOL		REPSOL_16		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL		REPSOL_17		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (FE)		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		REPSOL		REPSOL_18		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (DD)		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		REPSOL		REPSOL_19		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL		REPSOL_20		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL		REPSOL_21		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL		REPSOL_22		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		REPSOL		REPSOL_23		VIVA MAIS		VIVA MAIS - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL		REPSOL_24		VIVA MAIS		VIVA MAIS (FP + MB)		Dom		12										DUAL		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA MAIS com 2% desconto em termo de energia.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		REPSOL		REPSOL_25		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (sem Serviços Apoio)		Dom		12										ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e sem Serviços Apoio		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		REPSOL		REPSOL_26		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+)		Dom		12										ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL		REPSOL_27		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz+ e Água)		Dom		12										ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz+ e Água		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL		REPSOL_28		LEVE SEM MAIS		LEVE SEM MAIS (com Serviço Apoio Luz)		Dom		12										ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		S		N		S		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE SEM MAIS com preços indexados e com Serviço Apoio Luz		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x001F_ (((Pomieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01479 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		REPSOL		REPSOL_29		LEVE PRO SEM MAIS		LEVE PRO SEM MAIS		Ndom		123										ELE		12		1/1/23		2/5/23		101		11		110		1011		N		N		N		S		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE PRO SEM MAIS com preços indexados para profissionais		Esta oferta apresenta características de indexação ao Mercado Spot (OMIE/MIBGAS). Uma vez que os preços variam de acordo com os mercados diários, este simulador calcula o valor da fatura com base no preço médio do mês de dezembro.		https://www.repsol.pt/profissionais/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/profissionais/solucoes/eletricidade-e-gas/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		repsoleygportugal@repsol.com				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica, Fatura em papel		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.  ValorFatura = CustoRepsol + CustoReguladoCustoRepsol = _x001F_ (((POmieh + PAjuste )* (1 + Perdash) + QTarifa) * Consumoh)Pomieh = Valor horário preço marginal Português publicado pelo OMIEPAjuste = Valor horário mecanismo Decreto-Lei n.º 33/2022Perdash = Coef. perdasQTarifa = 0,01359 €/kWh - Custo Serviços Complem., Encargos Desvios, Garantias Origem e Margem RepsolConsumoh = Energia horária consumidaCustoRegulado de acordo os Preços de potência Repsol e Tarifas de Acesso às Redes em vigor.		-		-		-

		REPSOL		REPSOL_30		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12										ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL		REPSOL_31		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12										ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL		REPSOL_32		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12										ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		REPSOL		REPSOL_33		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12										ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL		REPSOL_34		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12										ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL		REPSOL_35		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12										ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		REPSOL		REPSOL_36		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + FE)		Dom		12										ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensalPagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		REPSOL		REPSOL_37		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12										ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL		REPSOL_38		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12										ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL		REPSOL_39		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12										ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		REPSOL		REPSOL_40		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (FE)		Dom		12										ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		REPSOL		REPSOL_41		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (DD)		Dom		12										ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		REPSOL		REPSOL_42		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12										ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL		REPSOL_43		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12										ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e Água.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL		REPSOL_44		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12										ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		REPSOL		REPSOL_45		LEVE MAIS		LEVE MAIS - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12										ELE		12		1/1/23		1/31/23		101		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta LEVE MAIS sem descontos.Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem valor mecanismo DL 33/2022, a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com		https://uportal.livre.cgi.com/RepsolOfertas/				210540000		Eletrónica, Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real. Quando a vigência do mecanismo excecional definido no DL 33/2022 termine, os preços base de energia será automaticamente incrementados em 0,06 €/kWh a partir do termo do mecanismo.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		REPSOL_2		REPSOL_46		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Total)		Dom		12										DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL_2		REPSOL_47		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+)		Dom		12										DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL_2		REPSOL_48		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12										DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL_2		REPSOL_49		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Luz)		Dom		12										DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		REPSOL_2		REPSOL_50		VIVA		VIVA - 5% Desc (DD+FE+Apoio Dual)		Dom		12										DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 5% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL_2		REPSOL_51		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Total)		Dom		12										DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL_2		REPSOL_52		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+)		Dom		12										DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL_2		REPSOL_53		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12										DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL_2		REPSOL_54		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Luz)		Dom		12										DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		REPSOL_2		REPSOL_55		VIVA		VIVA - 4% Desc (FE+Apoio Dual)		Dom		12										DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL_2		REPSOL_56		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+FE)		Dom		12										DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Debito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.				https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		REPSOL_2		REPSOL_57		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Total)		Dom		12										DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL_2		REPSOL_58		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+)		Dom		12										DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL_2		REPSOL_59		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz+ e Água)		Dom		12										DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL_2		REPSOL_60		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Luz)		Dom		12										DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		REPSOL_2		REPSOL_61		VIVA		VIVA - 4% Desc (DD+Apoio Dual)		Dom		12										DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 4% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL_2		REPSOL_62		VIVA		VIVA - 3% Desc (FE)		Dom		12										DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação Eletronica.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.				https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		REPSOL_2		REPSOL_63		VIVA		VIVA - 3% Desc (DD)		Dom		12										DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.				https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		REPSOL_2		REPSOL_64		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Total)		Dom		12										DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		97.4634146341		119.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Total.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e ar condicionado.(2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL_2		REPSOL_65		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12										DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL_2		REPSOL_66		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz+ e Água)		Dom		12										DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz+ e Água.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL_2		REPSOL_67		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Luz)		Dom		12										DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Luz.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		REPSOL_2		REPSOL_68		VIVA		VIVA - 3% Desc (Apoio Dual)		Dom		12										DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Serviço Apoio Dual.Eletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica, de caldeiras+esquentadores a gás e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1,2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥2 anos e <6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥6 anos e <8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥8 anos e <10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL_2		REPSOL_69		VIVA		VIVA (FP + MB)		Dom		12										DUAL		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta dual VIVA com 2% desconto em termo de energiaEletricidade: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.Gás: Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a TOS e o imposto especial sobre o consumo de gás natural. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.				https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Dual - 7,99€/mes (IVA incl.)Apoio Total - 9,99€/mes (IVA incl.)		-

		REPSOL_2		REPSOL_70		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+)		Dom		12										ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL_2		REPSOL_71		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12										ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL_2		REPSOL_72		LEVE		LEVE - 3% Desc (FE + DD + Apoio Luz)		Dom		12										ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 3% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito Direto +  Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		REPSOL_2		REPSOL_73		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+)		Dom		12										ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL_2		REPSOL_74		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12										ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio Luz+ e AguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL_2		REPSOL_75		LEVE		LEVE - 2% Desc (FE + Apoio Luz)		Dom		12										ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		REPSOL_2		REPSOL_76		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD +  FE)		Dom		12										ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Faturação Eletronica + Débito DiretoPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.				https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		REPSOL_2		REPSOL_77		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+)		Dom		12										ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL_2		REPSOL_78		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz+ e Água)		Dom		12										ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL_2		REPSOL_79		LEVE		LEVE - 2% Desc (DD + Apoio Luz)		Dom		12										ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 2% desconto em termo de energia em caso de contratar com Débito Direto + Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		REPSOL_2		REPSOL_80		LEVE		LEVE - 1% Desc (FE)		Dom		12										ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		10		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Faturação EletronicaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.				https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura eletrónica		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		REPSOL_2		REPSOL_81		LEVE		LEVE - 1% Desc (DD)		Dom		12										ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		100		1011		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar Débito Direto Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.				https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura em papel		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		REPSOL_2		REPSOL_82		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+)		Dom		12										ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		58.4390243902		71.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+Preços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL_2		REPSOL_83		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz+ e Agua)		Dom		12										ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		77.9512195122		95.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio Luz+ e ÁguaPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica e da canalização de água domésticas e avarias e compensação por inviabilidade de reparação de eletrodomésticos(1)(2).(1) Máquinas de lavar roupa, secar roupa, lavar loiça, frigoríficos e congeladores, placas, extratores de fumos e fornos elétricos, termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) ≥ 2 anos e < 6 anos: até 250€/aparelho/ano, ≥ 6 anos e < 8 anos: até 200€/aparelho/ano, ≥ 8 anos e < 10 anos: até 150€/aparelho/ano.		-		-

		REPSOL_2		REPSOL_84		LEVE		LEVE - 1% Desc (Apoio Luz)		Dom		12										ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		S		S		N		N		19.4146341463		23.88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve com 1% desconto em termo de energia em caso de contratar o Serviço Apoio LuzPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.		Obriga à contratação de serviços adicionais.		https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		Cobre avarias e emergências da rede elétrica doméstica.		-		-

		REPSOL_2		REPSOL_85		LEVE		LEVE - 0% Desc (FP + MB)		Dom		12										ELE		12		1/9/23		1/31/23		1		1		10		1011		N		S		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Oferta Leve sem descontosPreços incluem a tarifa de acessos às redes em vigor. Caso sejam objeto de alteração, serão refletidos no preço final. Não incluem a taxa de exploração DGEG, a CAV e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. Acresce o IVA à taxa legal em vigor.				https://www.repsol.pt/particulares/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/planos-eletricidade-e-gas/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		https://www.repsol.pt/particulares/casa/eletricidade-gas/documentos/		210540000		repsoleygportugal@repsol.com						210540000		Telefónica		Fatura em papel		Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Periodicidade mensal.Pagamento até 20 dias da emissão da fatura		-		-				Com Cartao E&G (Gratuito):1) Desconto imediato de 0,06€/litro sobre o PVP na aquisição de combustíveis rodoviários e de Adblue2) Reembolso: 2€/mês civil por recarga de garrafa de gás Repsol adquirida, aplicável na fatura de eletricidade com o limite de 2€ por garrafa e limitado a 1 garrafa/mês civil3) Reembolso: 0,02€/litro de combustível rodoviário e de Adblue aplicável na fatura de eletricidade e, ou gás, com um máx. de 4€/mês civil por contrato E&G e com o limite máx. de 3 contratos E&G		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real.		-		Apoio Luz - 1,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ - 5,99€/mes (IVA incl.)Apoio Luz+ e Água - 7,99€/mes (IVA incl.)		-

		YESENERGY		YESENERGY_01		Mono Gás		Contratação Electronica, Pagamento por Debito Direto		Tod												GN		12		10/1/22				100		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Residencial e Empresas nos escalões 1,2,3,4 . Disponivel para adesão ate 31-12-2022 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.		Esta oferta apresenta preços distintos durante a duração do contrato. O valor unitário de energia apresentado nesta oferta resulta de uma média ponderada dos preços ao longo da duração do contrato.		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.		-		-		-

		YESENERGY		YESENERGY_02		YES ENERGY _  #SMARTLIVING		Contratação Electronica, Pagamento por Debito Direto		Tod		123										ELE		12		1/1/23				100		10		100		1011		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Residencial e Empresas com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€. 				www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		YESENERGY		YESENERGY_03		YES ENERGY _  #MY FAMILY		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Dom		123										ELE		12		1/1/23				100		10		110		1011		N		N		N		N		N		S		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.				www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-

		YESENERGY		YESENERGY_04		YES ENERGY _  #MY BUSINESS		Contratação Electronica,  Pagamento por Debito Direto		Ndom		123										ELE		12		1/1/23				100		10		110		1011		N		N		N		N		N		N		N		N						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratação Electronica , Faturaçao Electronica , Pagamento por Debito Direto  , Segmento Não Doméstico com Potencias de 1,15 kVA a 41,4 Kva . Disponivel para adesão ate 31-03-2023 . O pagamento por multibanco é feito através de referência gerada para o efeito, a qual tem uma validade de 8 dias e implica o pagamento pelo Cliente de um custo administrativo de 1,50€.				www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		www.yesenergy.pt		707918499		comercial.particulares@yesenergy.pt		www.yesenergy.pt						Eletrónica		Fatura eletrónica		Débito Direto, Multibanco		Por escrito, Telefónico, Eletrónico		Mensal		-		-				-		Atualização dos preços em função das alterações nas tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.  Alteraçao da Tabela de Preços pode ser motivada pela significativa alteração do preço de aquisição da eletricidade, e que se encontra prevista nas condições gerais dos nossos contratos de fornecimento de energia elétrica.		-		-		-





Tarifas Acesso

				Tarifas de Acesso às Redes				2023								Energia								Potencia						20221										20222								2023

				TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM MAT						PREÇOS						TENSÃO		CICLO HORARIO		REGISTADOR		REDES		POTENCIA		REDES POTENCIA				TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM MAT				PREÇOS				TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM MAT				PREÇOS				TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM MAT				PREÇOS

				Potência						(EUR/kW.mês)		(EUR/kW.dia) *																		Potência				EUR/(kW.dia)				Potência				EUR/(kW.dia)				Potência				EUR/(kW.dia)

								Horas de ponta		1.385		0.0455				MAT								Horas de ponta		0.0597						Horas de ponta		0.0551						Horas de ponta		0.0551						Horas de ponta		0.0597

								Contratada		0.792		0.0260				MAT								Contratada		0.0025						Contratada		0.0026						Contratada		0.0026						Contratada		0.0025

				Energia activa						(EUR/kWh)																				Energia ativa				EUR/kWh				Energia ativa				EUR/kWh				Energia ativa				EUR/kWh

								Horas de ponta		0.0291						MAT		I		Horas de ponta		-0.0535										Horas de ponta		-0.0054						Horas de ponta		-0.0185						Horas de ponta		-0.0535

						Períodos I, IV		Horas cheias		0.0219						MAT		I		Horas cheias		-0.0536										Horas cheias		0.0000						Horas cheias		-0.0186						Horas cheias		-0.0536

								Horas de vazio normal		0.0130						MAT		I		Horas de vazio normal		-0.0536										Horas de vazio normal		0.0000						Horas de vazio normal		-0.0187						Horas de vazio normal		-0.0536

								Horas de super vazio		0.0130						MAT		I		Horas de super vazio		-0.0537										Horas de super vazio		0.0000						Horas de super vazio		-0.0187						Horas de super vazio		-0.0537

								Horas de ponta		0.0290						MAT		II		Horas de ponta		-0.0535								Energia reativa				EUR/kvarh				Energia reativa				EUR/kvarh				Energia reativa				EUR/kvarh

						Períodos II, III		Horas cheias		0.0219						MAT		II		Horas cheias		-0.0536										Indutiva		0.0014						Indutiva		0.0014						Indutiva		0.0014

								Horas de vazio normal		0.0130						MAT		II		Horas de vazio normal		-0.0536										Capacitiva		0.0010						Capacitiva		0.0010						Capacitiva		0.0010

								Horas de super vazio		0.0130						MAT		II		Horas de super vazio		-0.0537

				Energia reactiva						(EUR/kvarh)

								Fornecida		0.0231						MAT		REAC		Fornecida		0.0014								TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM AT				PREÇOS				TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM AT				PREÇOS				TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM AT				PREÇOS

								Recebida		0.0173						MAT		REAC		Recebida		0.0010								Potência				EUR/(kW.dia)				Potência				EUR/(kW.dia)				Potência				EUR/(kW.dia)

				TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM AT						PREÇOS																						Horas de ponta		0.1241						Horas de ponta		0.1241						Horas de ponta		0.1329

				Potência						(EUR/kW.mês)		(EUR/kW.dia) *												Horas de ponta		0.1329						Contratada		0.0005						Contratada		0.0005						Contratada		0.0001

								Horas de ponta		3.152		0.1036				AT								Contratada		0.0001				Energia ativa				EUR/kWh				Energia ativa				EUR/kWh				Energia ativa				EUR/kWh

								Contratada		0.727		0.0239				AT																Horas de ponta		-0.0320						Horas de ponta		-0.0213						Horas de ponta		-0.0525

				Energia activa						(EUR/kWh)																						Horas cheias		0.0000						Horas cheias		-0.0215						Horas cheias		-0.0527

								Horas de ponta		0.0377						AT		I		Horas de ponta		-0.0525										Horas de vazio normal		0.0000						Horas de vazio normal		-0.0220						Horas de vazio normal		-0.0530

						Períodos I, IV		Horas cheias		0.0259						AT		I		Horas cheias		-0.0527										Horas de super vazio		0.0000						Horas de super vazio		-0.0220						Horas de super vazio		-0.0532

								Horas de vazio normal		0.0139						AT		I		Horas de vazio normal		-0.0530								Energia reativa				EUR/kvarh				Energia reativa				EUR/kvarh				Energia reativa				EUR/kvarh

								Horas de super vazio		0.0137						AT		I		Horas de super vazio		-0.0532										Indutiva		0.0014						Indutiva		0.0014						Indutiva		0.0014

								Horas de ponta		0.0375						AT		II		Horas de ponta		-0.0525										Capacitiva		0.0010						Capacitiva		0.0010						Capacitiva		0.0010

						Períodos II, III		Horas cheias		0.0259						AT		II		Horas cheias		-0.0527

								Horas de vazio normal		0.0139						AT		II		Horas de vazio normal		-0.0530

								Horas de super vazio		0.0137						AT		II		Horas de super vazio		-0.0532								TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM MT				PREÇOS				TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM MT				PREÇOS				TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM MT				PREÇOS

				Energia reactiva						(EUR/kvarh)																				Potência				EUR/(kW.dia)				Potência				EUR/(kW.dia)				Potência				EUR/(kW.dia)

								Fornecida		0.0231						AT		REAC		Fornecida		0.0014										Horas de ponta		0.2198						Horas de ponta		0.2198						Horas de ponta		0.2284

								Recebida		0.0173						AT		REAC		Recebida		0.0010										Contratada		0.0161						Contratada		0.0161						Contratada		0.0155

				TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM MT						PREÇOS																				Energia ativa				EUR/kWh				Energia ativa				EUR/kWh				Energia ativa				EUR/kWh

				Potência						(EUR/kW.mês)		(EUR/kW.dia) *																				Horas de ponta		-0.0799						Horas de ponta		-0.0287						Horas de ponta		-0.0504

								Horas de ponta		5.447		0.1791				MT								Horas de ponta		0.2284						Horas cheias		0.0000						Horas cheias		-0.0293						Horas cheias		-0.0509

								Contratada		1.037		0.0341				MT								Contratada		0.0155						Horas de vazio normal		0.0000						Horas de vazio normal		-0.0308						Horas de vazio normal		-0.0520

				Energia activa						(EUR/kWh)																						Horas de super vazio		0.0000						Horas de super vazio		-0.0308						Horas de super vazio		-0.0524

								Horas de ponta		0.0550						MT		I		Horas de ponta		-0.0504								Energia reativa				EUR/kvarh				Energia reativa				EUR/kvarh				Energia reativa				EUR/kvarh

						Períodos I, IV		Horas cheias		0.0397						MT		I		Horas cheias		-0.0509										Indutiva		0.0015						Indutiva		0.0015						Indutiva		0.0015

								Horas de vazio normal		0.0143						MT		I		Horas de vazio normal		-0.0520										Capacitiva		0.0011						Capacitiva		0.0011						Capacitiva		0.0011

								Horas de super vazio		0.0136						MT		I		Horas de super vazio		-0.0524

								Horas de ponta		0.0548						MT		II		Horas de ponta		-0.0504

						Períodos II, III		Horas cheias		0.0394						MT		II		Horas cheias		-0.0509								TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTE				PREÇOS				TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTE				PREÇOS				TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTE				PREÇOS

								Horas de vazio normal		0.0142						MT		II		Horas de vazio normal		-0.0520								Potência				EUR/(kW.dia)				Potência				EUR/(kW.dia)				Potência				EUR/(kW.dia)

								Horas de super vazio		0.0137						MT		II		Horas de super vazio		-0.0524										Horas de ponta		0.4736						Horas de ponta		0.4736						Horas de ponta		0.4854

				Energia reactiva						(EUR/kvarh)																						Contratada		0.0197						Contratada		0.0197						Contratada		0.0196

								Fornecida		0.0252						MT		REAC		Fornecida		0.0015								Energia ativa				EUR/kWh				Energia ativa				EUR/kWh				Energia ativa				EUR/kWh

								Recebida		0.0189						MT		REAC		Recebida		0.0011										Horas de ponta		-0.0182						Horas de ponta		-0.0135						Horas de ponta		-0.0479

				TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTE						PREÇOS																						Horas cheias		0.0047						Horas cheias		-0.0150						Horas cheias		-0.0492

				Potência						(EUR/kW.mês)		(EUR/kW.dia) *																				Horas de vazio normal		0.0037						Horas de vazio normal		-0.0178						Horas de vazio normal		-0.0517

								Horas de ponta		13.165		0.4328				BTE								Horas de ponta		0.4854						Horas de super vazio		0.0022						Horas de super vazio		-0.0193						Horas de super vazio		-0.0538

								Contratada		1.394		0.0458				BTE								Contratada		0.0196				Energia reativa				EUR/kvarh				Energia reativa				EUR/kvarh				Energia reativa				EUR/kvarh

				Energia activa						(EUR/kWh)						BTE																Indutiva		0.0108						Indutiva		0.0108						Indutiva		0.0108

								Horas de ponta		0.0914						BTE		I		Redes Pontas / Simples / Fora Vazio		-0.0479										Capacitiva		0.0083						Capacitiva		0.0083						Capacitiva		0.0083

						Períodos I, IV		Horas cheias		0.0599						BTE		I		Redes Cheias / Vazio		-0.0492

								Horas de vazio normal		0.0213						BTE		I		Redes Vazio		-0.0517

								Horas de super vazio		0.0190						BTE		I		Redes Supervazio		-0.0538								TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (>20,7 kVA)				PREÇOS				TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (>20,7 kVA)				PREÇOS				TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (>20,7 kVA)				PREÇOS

								Horas de ponta		0.0907						BTE		II		Redes Pontas / Simples / Fora Vazio		-0.0479								Potência contratada				EUR/dia				Potência contratada				EUR/dia				Potência contratada				EUR/dia

						Períodos II, III		Horas cheias		0.0595						BTE		II		Redes Cheias / Vazio		-0.0492								Tarifa tri-horária		27.6		0.7232				Tarifa tri-horária		27.6		0.7232				Tarifa tri-horária		27.6		0.7187

								Horas de vazio normal		0.0208						BTE		II		Redes Vazio		-0.0517										34.5		0.9040						34.5		0.9040						34.5		0.8983

								Horas de super vazio		0.0191						BTE		II		Redes Supervazio		-0.0538										41.4		1.0848						41.4		1.0848						41.4		1.0780

				Energia reactiva						(EUR/kvarh)						BTE														Energia ativa				EUR/kWh				Energia ativa				EUR/kWh				Energia ativa				EUR/kWh

								Fornecida		0.0318						BTE		REAC		Fornecida		0.0108								Tarifa tri-horária		Horas de ponta		0.1168				Tarifa tri-horária		Horas de ponta		0.0919				Tarifa tri-horária		Horas de ponta		0.0601

								Recebida		0.0243						BTE		REAC		Recebida		0.0083										Horas cheias		0.0223						Horas cheias		-0.0099						Horas cheias		-0.0449

				TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (>20,7 kVA)						PREÇOS																						Horas de vazio		0.0080						Horas de vazio		-0.0284						Horas de vazio		-0.0631

				Potência 						(EUR/mês)		(EUR/dia) *

						Tarifa tri-horária		27.6		38.56		1.2677				BTN		3.00						27.60		0.7187

								34.5		48.20		1.5847				BTN		3.00						34.50		0.8983				TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (≤20,7 kVA)				PREÇOS				TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (≤20,7 kVA)				PREÇOS				TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (≤20,7 kVA)				PREÇOS

								41.4		57.84		1.9016				BTN		3.00						41.40		1.0780				Potência contratada				EUR/dia				Potência contratada				EUR/dia				Potência contratada				EUR/dia

				Energia activa						(EUR/kWh)																				Tarifa simples, bi-horária e tri-horária		1.15		0.0301				Tarifa simples, bi-horária e tri-horária		1.15		0.0301				Tarifa simples, bi-horária e tri-horária		1.15		0.0299

						Tarifa tri-horária		Horas de ponta		0.1987						BTN		TRIP		Redes Pontas / Simples / Fora Vazio		0.0601										2.3		0.0603						2.3		0.0603						2.3		0.0599

								Horas cheias		0.0718						BTN		TRIP		Redes Cheias / Vazio		-0.0449										3.45		0.0904						3.45		0.0904						3.45		0.0898

								Horas de vazio		0.0198						BTN		TRIP		Redes Vazio		-0.0631										4.6		0.1205						4.6		0.1205						4.6		0.1198

				TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (<=20,7 kVA)						PREÇOS																						5.75		0.1507						5.75		0.1507						5.75		0.1497

				Potência 						(EUR/mês)		(EUR/dia) *																				6.9		0.1808						6.9		0.1808						6.9		0.1797

						Tarifa simples, bi-horária e tri-horária		1.15		1.61		0.0529				BTN		2.00						1.15		0.0299						10.35		0.2712						10.35		0.2712						10.35		0.2695

								2.3		3.21		0.1055				BTN		2.00						2.30		0.0599						13.8		0.3616						13.8		0.3616						13.8		0.3593

								3.45		4.82		0.1585				BTN		2.00						3.45		0.0898						17.25		0.4520						17.25		0.4520						17.25		0.4492

								4.6		6.43		0.2114				BTN		2.00						4.60		0.1198						20.7		0.5424						20.7		0.5424						20.7		0.5390

								5.75		8.03		0.2640				BTN		2.00						5.75		0.1497				Energia ativa				EUR/kWh				Energia ativa				EUR/kWh				Energia ativa				EUR/kWh

								6.9		9.64		0.3169				BTN		2.00						6.90		0.1797				Tarifa simples				0.0340				Tarifa simples				-0.0019				Tarifa simples				-0.0958

								10.35		14.46		0.4754				BTN		2.00						10.35		0.2695				Tarifa bi-horária		Horas de fora de vazio		0.0454				Tarifa bi-horária		Horas de fora de vazio		0.0090				Tarifa bi-horária		Horas de fora de vazio		-0.0842

								13.8		19.28		0.6339				BTN		2.00						13.80		0.3593						Horas de vazio		0.0108						Horas de vazio		-0.0244						Horas de vazio		-0.1185

								17.25		24.10		0.7923				BTN		2.00						17.25		0.4492				Tarifa tri-horária		Horas de ponta		0.1267				Tarifa tri-horária		Horas de ponta		0.0894				Tarifa tri-horária		Horas de ponta		-0.0018

								20.7		28.92		0.9508				BTN		2.00						20.70		0.5390						Horas cheias		0.0240						Horas cheias		-0.0121						Horas cheias		-0.1069

				Energia activa						(EUR/kWh)																						Horas de vazio		0.0108						Horas de vazio		-0.0244						Horas de vazio		-0.1185

						Tarifa simples				0.0786						BTN		1		Redes Pontas / Simples / Fora Vazio		-0.0958

						Tarifa bi-horária		Horas fora de vazio		0.1080						BTN		2		Redes Pontas / Simples / Fora Vazio		-0.0842

								Horas de vazio		0.0327						BTN		2		Redes Cheias / Vazio		-0.1185								TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (IP ≤ 41,4 kVA e > 20,7 kVA)				PREÇOS				TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (IP ≤ 41,4 kVA e > 20,7 kVA)				PREÇOS				TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (IP ≤ 41,4 kVA e > 20,7 kVA)				PREÇOS

						Tarifa tri-horária		Hora ponta		0.1993						BTN		3		Redes Pontas / Simples / Fora Vazio		-0.0018								Potência				EUR/(kW.dia)				Potência				EUR/(kW.dia)				Potência				EUR/(kW.dia)

								Hora cheia		0.0811						BTN		3		Redes Cheias / Vazio		-0.1069										Contratada		0.0262						Contratada		0.0262						Contratada		0.0260

								Hora vazio		0.0327						BTN		3		Redes Vazio		-0.1185								Energia ativa				EUR/kWh				Energia ativa				EUR/kWh				Energia ativa				EUR/kWh

				TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (IP ≤ 41,4 kVA e > 20,7 kVA)						PREÇOS																				Tarifa tri-horária		Horas de ponta		0.1168				Tarifa tri-horária		Horas de ponta		0.0919				Tarifa tri-horária		Horas de ponta		0.0601

				Potência						(EUR/kW.mês)		(EUR/kW.dia) *																				Horas cheias		0.0223						Horas cheias		-0.0099						Horas cheias		-0.0449

								Contratada		1.397		0.0459																				Horas de vazio		0.0080						Horas de vazio		-0.0284						Horas de vazio		-0.0631

				Energia ativa						(EUR/kWh)

						Tarifa tri-horária		Horas de ponta		0.1987

								Horas cheias		0.0718																				TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (IP ≤ 20,7 kVA)				PREÇOS				TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (IP ≤ 20,7 kVA)				PREÇOS				TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (IP ≤ 20,7 kVA)				PREÇOS

								Horas de vazio		0.0198																				Potência				EUR/(kW.dia)				Potência				EUR/(kW.dia)				Potência				EUR/(kW.dia)

				TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (IP ≤ 20,7 kVA)						PREÇOS																						Contratada		0.0262						Contratada		0.0262						Contratada		0.0260

				Potência						(EUR/kW.mês)		(EUR/kW.dia) *																		Energia ativa				EUR/kWh				Energia ativa				EUR/kWh				Energia ativa				EUR/kWh

								Contratada		1.397		0.0459																		Tarifa simples				0.0340				Tarifa simples				-0.0019				Tarifa simples				-0.0958

				Energia ativa						(EUR/kWh)																				Tarifa bi-horária		Horas de fora de vazio		0.0454				Tarifa bi-horária		Horas de fora de vazio		0.0090				Tarifa bi-horária		Horas de fora de vazio		-0.0842

						Tarifa simples				0.0786																						Horas de vazio		0.0108						Horas de vazio		-0.0244						Horas de vazio		-0.1185

						Tarifa bi-horária		Horas fora de vazio		0.1080																				Tarifa tri-horária		Horas de ponta		0.1267				Tarifa tri-horária		Horas de ponta		0.0894				Tarifa tri-horária		Horas de ponta		-0.0018

								Horas de vazio		0.0327																						Horas cheias		0.0240						Horas cheias		-0.0121						Horas cheias		-0.1069

						Tarifa tri-horária		Hora ponta		0.1993																						Horas de vazio		0.0108						Horas de vazio		-0.0244						Horas de vazio		-0.1185

								Hora cheia		0.0811

								Hora vazio		0.0327
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				Portugal Continental

				DESCONTO TARIFA SOCIAL EM BTN
(≤ 6,9 kVA)						PREÇOS																DESCONTO TARIFA SOCIAL EM BTN
(≤ 6,9 kVA)						PREÇOS				DESCONTO TARIFA SOCIAL EM BTN
(≤ 6,9 kVA)						PREÇOS				DESCONTO TARIFA SOCIAL EM BTN
(≤ 6,9 kVA)						PREÇOS



				Potência 						(EUR/mês)		(EUR/dia)														Potência contratada				(kVA)		EUR/dia				Potência contratada				(kVA)		EUR/dia				Potência contratada				(kVA)		EUR/dia

								1.15		1.44		0.0475				BTN		1.15		Potência contratada		0.0299				Tarifa simples, bi-horária e tri-horária				1.15		0.0301						Tarifa simples, bi-horária e tri-horária		1.15		0.0301						Tarifa simples, bi-horária e tri-horária		1.15		0.0299

								2.3		2.89		0.0951				BTN		2.3		Potência contratada		0.0599								2.3		0.0603								2.3		0.0603								2.3		0.0599

						Tarifa simples, bi-horária		3.45		4.34		0.1426				BTN		3.45		Potência contratada		0.0898								3.45		0.0904								3.45		0.0904								3.45		0.0898

						e tri-horária		4.6		5.78		0.1901				BTN		4.6		Potência contratada		0.1198								4.6		0.1205								4.6		0.1205								4.6		0.1198

								5.7		7.23		0.2377				BTN		5.7		Potência contratada		0.1497								5.7		0.1507								5.7		0.1507								5.7		0.1497

								6.9		8.67		0.2852				BTN		6.9		Potência contratada		0.1797								6.9		0.1808								6.9		0.1808								6.9		0.1797

				Energia ativa						(EUR/kWh)																Energia ativa						EUR/kWh				Energia ativa						EUR/kWh				Energia ativa						EUR/kWh

						Tarifa simples				0.0323						BTN		1		Redes Pontas / Simples / Fora Vazio		0.0476						Tarifa simples				0.0443						Tarifa simples				0.0446						Tarifa simples				0.0476

						Tarifa bi-horária		Horas fora de vazio		0.0328						BTN		2		Redes Pontas / Simples / Fora Vazio		0.0476						Tarifa bi-horária		Horas de fora de vazio		0.0443						Tarifa bi-horária		Horas de fora de vazio		0.0446						Tarifa bi-horária		Horas de fora de vazio		0.0476

								Horas de vazio		0.0328						BTN		2		Redes Cheias / Vazio		0.0476								Horas de vazio		0.0443								Horas de vazio		0.0446								Horas de vazio		0.0476

								Hora ponta		0.0328						BTN		3		Redes Pontas / Simples / Fora Vazio		0.0476						Tarifa tri-horária		Hora ponta		0.0443						Tarifa tri-horária		Hora ponta		0.0446						Tarifa tri-horária		Hora ponta		0.0476

						Tarifa tri-horária		Hora cheia		0.0328						BTN		3		Redes Cheias / Vazio		0.0476								Hora cheias		0.0443								Hora cheias		0.0446								Hora cheias		0.0476

								Hora vazio		0.0328						BTN		3		Redes Vazio		0.0476								Hora vazio		0.0443								Hora vazio		0.0446								Hora vazio		0.0476

				* RRC art. 119.º, n.º 6
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		POTÊNCIA CONTRATADA
(Preço Final)						ENERGIA ACTIVA (Acesso a Redes)														PREÇO MÉDIO DO OMIE				COBERTURA DESVIOS E CUSTOS DE SISTEMA				PERDAS DE REDE EM BTN				CUSTO DE GESTÃO

								Tarifa Simples		Tarifa Bi -Horária				Tarifa Tri-Horária

								€/kWh		€/kWh		€/kWh		€/kWh		€/kWh		€/kWh

		Potência Contratada 		€/kVa/Dia						FV		V		P		C		V

		1.15		0.0792				-0.0958		-0.0842		-0.1185		-0.0018		-0.1069		-0.1185				CALCULADO DE ACORDO COM A FÓRMULA				PREÇO FIXO								0,005€/kWh						0.0301		0.0491

		2.3		0.1092																																				0.0603		0.0489

		3.45		0.1391																																				0.0904		0.0487

		4.6		0.1691																																				0.1205		0.0486

		5.75		0.1990																						0,004€/kWh				DE ACORDO COM OS PERFIS PUBLICADOS PELA ERSE (%)				Proposta Comercial de acordo com os seus consumos						0.1507		0.0483

		6.9		0.2290																																				0.1808		0.0482

		10.35		0.3188																																				0.2712		0.0476

		13.8		0.4086																																				0.3616		0.0470

		17.25		0.4985																																				0.4520		0.0465

		20.7		0.5883																																				0.5424		0.0459

		27.6		0.8009										0.0601		-0.0449		-0.0631																						0.7232		0.0777

		34.5		0.9805																																				0.9040		0.0765

		41.4		1.1602																																				1.0848		0.0754

								AOS VALORES AQUI EXPOSTOS, ACRESCENTA-SE A COMPONENTE DE ENERGIA DE ACORDO COM A FÓRMULA LUZBOA SPOT







































Social

		ESTRUTURA DO PREÇO LUZBOA SPOT BTN SOCIAL



		POTÊNCIA CONTRATADA
(Preço Final)						ENERGIA ACTIVA (Acesso a Redes)														PREÇO MÉDIO DO OMIE				COBERTURA DESVIOS E CUSTOS DE SISTEMA				PERDAS DE REDE EM BTN				PERDAS DE REDE EM BTN

								Tarifa Simples		Tarifa Bi -Horária				Tarifa Tri-Horária

								€/kWh		€/kWh		€/kWh		€/kWh		€/kWh		€/kWh

		Potência Contratada 		€/kVa/Dia						FV		V		P		C		V

		1.15		0.0493				-0.0103		0.0011		-0.0335		0.0824		-0.0203		-0.0335				CALCULADO DE ACORDO COM A FÓRMULA				PREÇO FIXO								€/kWh						0.0794		0.0301		0.0493

		2.3		0.0493																																				0.1096		0.0603		0.0493

		3.45		0.0493																																				0.1397		0.0904		0.0493

		4.6		0.0493																																				0.1698		0.1205		0.0493

		5.75		0.0493																						0,004€/kWh				DE ACORDO COM OS PERFIS PUBLICADOS PELA ERSE (%)				Proposta Comercial de acordo com os seus consumos						0.2000		0.1507		0.0493

		6.9		0.0493																																				0.2301		0.1808		0.0493

																																								0.3205

																																								0.4109

																																								0.5013

																																								0.5917

																																								0.80539

																																								0.98619

																																								1.16699





Lyoness

		ESTRUTURA DO PREÇO LUZBOA SPOT BTN LYONESS SOCIAL



		POTÊNCIA CONTRATADA
(Preço Final)						ENERGIA ACTIVA (Acesso a Redes)														PREÇO MÉDIO DO OMIE				COBERTURA DESVIOS E CUSTOS DE SISTEMA				PERDAS DE REDE EM BTN				PERDAS DE REDE EM BTN

								Tarifa Simples		Tarifa Bi -Horária				Tarifa Tri-Horária

								€/kWh		€/kWh		€/kWh		€/kWh		€/kWh		€/kWh

		Potência Contratada 		€/kVa/Dia						FV		V		P		C		V

		1.15		0.1351				0.0786		0.108		0.0327		0.1993		0.0811		0.0327				CALCULADO DE ACORDO COM A FÓRMULA				PREÇO FIXO								€/kWh

		2.3		0.1904

		3.45		0.2462

		4.6		0.3046

		5.75		0.3599																						0,004€/kWh				DE ACORDO COM OS PERFIS PUBLICADOS PELA ERSE (%)				Proposta Comercial de acordo com os seus consumos

		6.9		0.4183

		10.35		0.5905

		13.8		0.7627

		17.25		0.9375

		20.7		1.1152

		27.6		1.3992										0.1987		0.0718		0.0198

		34.5		1.7425

		41.4		2.0857





Lyoness Social

		ESTRUTURA DO PREÇO LUZBOA SPOT BTN LYONESS SOCIAL



		POTÊNCIA CONTRATADA
(Preço Final)						ENERGIA ACTIVA (Acesso a Redes)														PREÇO MÉDIO DO OMIE				COBERTURA DESVIOS E CUSTOS DE SISTEMA				PERDAS DE REDE EM BTN				PERDAS DE REDE EM BTN

								Tarifa Simples		Tarifa Bi -Horária				Tarifa Tri-Horária

								€/kWh		€/kWh		€/kWh		€/kWh		€/kWh		€/kWh

		Potência Contratada 		€/kVa/Dia						FV		V		P		C		V

		1.15		0.0876				0.0482		0.0684		0.0063		0.1310		0.0509		0.0063				CALCULADO DE ACORDO COM A FÓRMULA				PREÇO FIXO								€/kWh						0.1350917808		0.0475		0.0876

		2.3		0.0953																																				0.1904315068		0.0951		0.0953

		3.45		0.1036																																				0.2461712329		0.1426		0.1036

		4.6		0.1145																																				0.3045506849		0.1901		0.1145

		5.75		0.1222																						0,004€/kWh				DE ACORDO COM OS PERFIS PUBLICADOS PELA ERSE (%)				Proposta Comercial de acordo com os seus consumos						0.359890411		0.2377		0.1222

		6.9		0.1331																																				0.418269863		0.2852		0.1331

																																								0.5247

																																								0.6832

																																								0.8416

																																								1.0001

																																								1.3499

																																								1.6669

																																								1.9838





Folha3

		0.1022		0.0475		0.0547

		0.1548		0.0951		0.0597

		0.2078		0.1426		0.0652

		0.2607		0.1901		0.0706

		0.3133		0.2377		0.0756

		0.3662		0.2852		0.0810

		0.5247

		0.6832

		0.8416

		1.0001

		1.3499

		1.6669

		1.9838





image1.png





ADESÃO E ACTIVAÇÃO DO CONTRATO

Para aderir vá a https://luzboa.pt/adesao-online/ .
Durante o processo de adesão escolha o tarifário LUZBOA SPOT;

Terá de anexar:

a) Documento de identificação;
b) Comprovativo de IBAN onde conste o nome do titular do contrato;
c) Idealmente deverá também incluir a sua factura actual.
d) Havendo alteração de titular terá de anexar título que lhe dê direito a

contratar no local (Ex: contrato de arrendamento, caderneta da finanças
que comprove que o imóvel lhe pertence…)

Depois da Adesão:

1) Irá receber um email com o seu contrato, que deverá assinar nos termos aí
solicitados;

2) Após a assinatura do contrato, a sua mudança para a LUZBOA operará,
normalmente, no prazo de até 5 dias úteis;

3) Quando o seu contrato estiver activo, irá receber um novo email com o
seu acesso ao Balcão Digital, onde terá os detalhes dos seus contratos e
onde poderá consultar toda a informação de facturação, incluindo enviar
leituras.

https://luzboa.pt/adesao-online/
https://clientes.luzboa.pt:444/
https://luzboa.pt/adesao-online/


apoiocliente@luzboa.pt

mailto:apoiocliente@luzboa.pt
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